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شكٌر وتقدیر
 

أوّد أن أُعبّر عن شكري للخالق والُمتّمم الذي یجب أن یبدأ كّل الشكر لھ وینتھي عنده. فمن
خالل روحھ اكتشفت العدید من الحقائق من كلمة هللا؛ وعلى مّر السنین تبنّیت رؤًى من ُمعلّمین

وُمتحّدثین وُمؤلّفین آخرین موحى لھم. أؤمن أن خالقنا ھو الذي مسحني وقادني وأوحى لي وحفّزني في
مسعى الكتابة ھذا وفي فرٍص أخرى ذي صلٍة لم أكن ألحلم بھا حتّى وقٍت قصیر مضى.

 
شكٌر خاّص إلى أفراد العائلة واألصدقاء وغیرھم مّمن شّجعوني على كتابة الكتاب وإلى أولئك

الذین دون مساعدتھم التقنیّة لما كان ذلك ممكنًا.
 

كما أنني أُقّدر تكنولوجیا الكتاب الُمقّدس عبر اإلنترنت تقدیًرا كبیًرا، األمر الذي جعلني أبدو
أكثر درایٍة بالكتاب الُمقّدس.
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تخّرج د. جورج مادراي بدرجة االمتیاز من جامعة جورجیا في العام 1974 وحصل على
شھادة البكالوریوس في الھندسة الزراعیّة (دراسة العلوم وكیمیاء التربة). ثم التحق بكلیّة الطّب في

جورجیا حیث حصل على شھادة الدكتوراه في طّب األسنان في العام 1977، وبعدھا بدأ في الممارسة
الخاّصة لطّب األسنان. یشارك في العدید من األنشطة التجاریّة محلی�ا وعالمی�ا، بدًءا من تصنیع

مستحضرات التجمیل وتسویقھا إلى خدمات الكمبیوتر عبر اإلنترنت. وھو مخترٌع ولھ العدید من
براءات االختراع.

 
في العام 1985، بدأ د. مادراي في قراءة ودراسة الكتاب الُمقّدس بصفٍة جّدیٍّة، مع التركیز

بشكٍل خاّص على الخلق والنبّوة. ومنذ ذلك الحین عمل د. مادراي مبعوثًا في مجال طّب األسنان بدواٍم
جزئّي، ویدعم نشاط الُمبّشرین في جمیع أنحاء العالم.

 
یقیم في برونزویك، جورجیا.
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تمھیٌد

 
یُظِھر د. مادراي مھارتھ في دمج اھتمامھ الشخصّي في علم الخلق مع نبّوة الكتاب الُمقّدس في

سرٍد   مفید وقابل للقراءة لألحداث الشائقة في أزمنة النھایة.
 

منذ الخلق، لحظة البدایة عند هللا، أّدى الخداع إلى سقوط اإلنسان مّما نتج عنھ فقدان الفردوس.
ومنذ ذلك الوقت فصاعًدا، أصبحت األحداث الكارثیّة تُشّكل العالم وتُھیّئھ ألكبر حدٍث في التاریخ لم یأِت

بعد.
 

إن العّد التنازلّي لیوم الّرّب ینقص بمرور األیّام والسنین، وآالف السنین من التحضیر لیوم
كیبور (یوم الغفران)، أي یوم الكفّارة الكبیر في تقویم هللا عندما یظھر «الّرّب یھوه، خالصي» على أنھ

«الّرّب یھوه یسوع المسیح» للیھود.1
 

تشیر النبّوات إلى نھایة عصر الھیمنة األجنبیّة إلسرائیل التي سیطرت علیھا األمم (غیر
الیھود) منذ العام 606 قبل المیالد. عندما جاءت األمم بكامل عددھا، كانت إسرائیل قد تطّھرت في

بؤرة الضیق وتابت في یوٍم واحد (زكریّا 9:3).
 

یكتب د. مادراي قائالً إن بابل القدیمة سوف یُعاد بناؤھا وإنھ منھا سوف تُحَكم اقتصادات العالم.
تُختتَم واقعة الضیقة التي تستمّر سبع سنواٍت بالعودة الدرامیّة للمسیّا. هللا الممسوح بكّل مجده. ینظر إلیھ

الجمیع على أنھ األسد الغالب من سبط یھوذا.
 

من الفرات، تدفع أربعة شیاطین األمم في ضربة دماٍر ھائلة، مّما یُؤّدي إلى ھرمجدون. ویُطلَق
المائتي ملیون شیطاٍن الُمقیّدین عند العراق في ضربٍة أخیرة للشّر (الرؤیا 14:9-16). وفي وقٍت

الحق، تتوارى جحافل ضّد المسیح المعادیة إلسرائیل عن األنظار بسبب مرض التنّخر الفورّي2 حیث
أن ظھوره المجید الذي ال یمكن وصفھ بكلماٍت من رھبتھ یُنھي الحرب.

 
وفي النھایة، فإن المسیّا یبید ضّد المسیح بظھور مجیئھ (تسالونیكي الثانیة 8:2).

 
یتّم ھذا بسرعٍة على الرغم من حقیقة أن جمیع ملوك األرض وجیوشھم تجّمعوا معًا لیشنّوا
حربًا ضّد ملك الملوك ورّب األرباب. وفي ومضة عیٍن یُطَرح الوحش ونبیّھ الكاذب في جھنّم،3أي
بحیرة النار. لقد حلّت الدینونة – النار المستعرة التي تأكل أعداء هللا – ویقیم مسیح هللا حكومتھ على

عرش داود لیحكم العالم بالبّر لمّدة ألف سنٍة (الرؤیا 4:20).
 

عند ظھوره مع جند السماء سوف تُقام مملكتھ الجدیدة في أورشلیم. األحداث المستقبلیّة
المرتبطة بمجیئھ تھّز كّل شيٍء. تنھار المدن وتتوارى بابل المعاد بناؤھا بعیًدا عن األنظار وتختفي مثل



سدوم القدیمة. أّما الممالك المتعاقبة لھذا العالم – البابلیّة، والفارسیّة، واإلغریقیّة، والرومانیّة، والممالك
المستقبلیّة – فتبطل ویفتح المسیّا ملكوتھ األبدّي على عرش داود في أورشلیم حیث یحكم من صھیون

(إشعیاء 23:24؛ لوقا 32:1).
 

إن دمار نظام ھذا العالم، بما في ذلك ضّد المسیح وجنوده، یمحو الدلیل على اإلنسان الساقط.
ئُْب َمَع اْلَخُروِف ... َوَصبِيٌّ َصِغیٌر یَُسوقَُھا» (إشعیاء 6:11). «فَیَْسُكُن الذِّ

 
ھذه ھي األلفیّة الجدیدة التي یُستعاد فیھا الفردوس. عندما یعود المسیّا، ینبع نھٌر من أورشلیم

یُفّرح مدینة هللا ویعیش البحر المیّت مّرةً أخرى (حزقیال 9-8:47).
 

سوف تُنقَّى إسرائیل في نار الضیقة (إشعیاء 8:66). وجمیع الطرق سوف تُؤّدي إلى أورشلیم،
المركز العالمّي الجدید الذي سوف یُؤّسِس فیھ المسیّا ُحكمھ األلفّي. سوف تتحّول المراثي السابقة إلى

فرحٍ، وسوف تبطل الحرب ویعّم السالم الفائق، ویحكم یسوع بالبّر وتشھد البشریّة النھایة األبدیّة لسفك
الدماء بین البشر. ترتدي أورشلیم، مدینة إلھنا، ثوب بھائھا؛ والنھر المتدفّق من مدینة هللا یھب الحیاة

وأوراق األشجار لشفاء األمم (الرؤیا 2:22).
 

لقد حمل أحزاننا حق�ا ومحا خطایانا حتّى نتمّكن من رؤیتھ في كّل مجده فیما یحكم في ألفیٍّة باّرة
استعداًدا للصراع األخیر عندما یطرح یسوع، قاضي الكون، الشیطان وجنده ومفاتیح الموت والجحیم

في بحیرة النار.
 

ال یُحّدد د. مادراي یوم عودة الّرّب – فھذه الُمھّمة ال یستطیع إّال یھوه هللا أن یُؤّدیھا – ولكنھ
یستعرض مسار األحداث التاریخیّة الھاّمة التي حدثت في بعض األیّام الیھودیّة الُمقّدسة. إن التأكید على

العمل بأكملھ بحٌث ُمفّصل وتوثیٌق كتابّي وبحثّي شامل من أحداث أزمنة النھایة التاریخیّة بحسب د.
مادراي التي من شأنھا في نھایة المطاف اإلعالن عن عودة المسیّا. وفي «النھایة» سوف ینظره الجمیع

كما ھو، مسیح هللا.
 

جورج ه. مایرز ، دكتوراه
المدیر التنفیذّي

Calvary Interna�onal، جاكسونفیل، فلوریدا

 
 

قّدمةٌ
 

نظرةٌ عاّمة  
 



الحدث الكبیر قادٌم عن قریٍب! الحدث األبرز في تاریخ البشریّة على وشك االقتراب. یتھیّأ هللا
إلنزال الستار النھائّي على المسرح العظیم للدراما اإلنسانیّة – وسوف تكون ھذه النھایة! بینما یقترب
ھذا الوقت الذي طال انتظاره، فإن دینونة هللا وسخطھ الشدیدین سوف یُمِطران كوكب األرض بوابٍل

مزلزل من األحداث العالمیّة.
 

یتوقّع العدید من الناس، بإسناد معتقداتھم على «الداروینیّة االجتماعیّة»، أن الجنس البشرّي
الُمتطّور دائًما سوف یخلق نظامھ العالمّي الجدید الخاّص بھ – أي الیوتوبیا. إنھم یؤمنون بأمٍل بائس

وكاذب أن الحیاة تطّورت من األمیبا إلى اإلنسان، وأنھ بمرور الوقت سوف یتطّور اإلنسان اجتماعی�ا
أیًضا. ویؤمنون أن اإلنسان انحدر من القردة وبدأ في المشي منتصبًا، ثم بدأ في استخدام األدوات

وأصبح إنسانًا یدوی�ا، ثم أصبح حكیًما، وأخیًرا سوف یكتشف طبیعتھ اإللھیّة في داخلھ ویصبح مثل هللا.
 

خیال اإلنسان شيٌء وكلمة هللا شيٌء آخر. تُخبِرنا الكلمة بأننا نتحّرك ال محالة إلى أكثر األزمنة
تخویفًا في التاریخ – وھو ذروة خیار اإلنسان بعصیان هللا الذي بدأ في جنّة عدن. كان كّل شيٍء ھناك
في ترتیٍب مثالّي، لكن اإلنسان اختار العصیان على الطاعة واختار أن یعمل األشیاء بطریقتھ فبدأت

بذرة الخطیّة في النمّو. كانت الجنّة حق�ا سماًء على األرض، ولكن بسبب الخطیّة یصبح العالم بالتدریج
جحیًما على األرض، وفي الوقت المناسب سوف یصیر ھذا حق�ا.

 
الطبیعة التدریجیّة للخطیّة وتأثیرھا االنتكاسّي على الجمیع وفي كّل مكاٍن وكّل شيٍء في منطقة
الحرب ھذه المعروفة باسم العالم تقترب من نھایتھا سریعًا. أوقات النھایة الختامیّة ھذه ال ترد بوضوحٍ

في الكتاب الُمقّدس فحسب، ولكنھا موصوفةٌ بتفصیٍل كبیر.
 

اختار اإلنسان أّوالً عصیان هللا، ثم عمل تدریجی�ا على إزاحتھ تماًما من العالم لدرجة حتّى إنكار
وجوده. اخترع اإلنسان فلسفة التطّور لیعزل نفسھ عن طریق إرجاع هللا مّرةً أخرى في الزمان والمكان

وتقسیة ضمیره أمام حّق سلطان هللا في ُحكم خلیقتھ والسیادة علیھا. ونتیجةً لذلك، یجد العالم نفسھ في
حالٍة متدھورة بشكٍل متزاید ویقترب بسرعٍة من أكثر األوقات الُمرّوعة في تاریخھ.

 
التدّخل اإللھّي، الذي سوف یضع فیھ هللا ومالئكتھ وقّدیسوه نھایةً لھذا العالم الشّریر، سوف

یأتي قریبًا. النھایة مكشوفة في الكتاب الُمقّدس؛ إنھا ُمدّمرةٌ للعالم كما أنھا مھیبة للغایة لدرجة أنھا
تتطلّب انتباًھا بالغًا من المرء كي یتھیّأ لھا.

 
الغرض من ھذا الكتاب دفع الناس لالستعداد لھذه النھایة الحتمیّة بغرض النجاة من الغضب

القادم. المعرفة والفھم شرطان أساسیّان لالستعداد. تُغّطي المعلومات الواردة في ھذه الصفحات جمیع
جوانب النھایة: من، وماذا، ومتى، وأین، ولماذا، وكیف الخاّصة بالنھایة. سوف تكون النھایة ھي نھایة

یوم عصیان اإلنسان وإرادتھ الجامحة. سوف یسمح هللا للجنس البشرّي بزماٍن قصیر قبل أن یتولّى
زمام المبادرة، في ما أصبح یُعِرف باسم «یوم القیامة». لقد وضع هللا خّطتھ بالفعل، وكشف عنھا من
خالل إنائھ المختار، األّمة الیھودیّة، في كلمتھ النبویّة أي الكتاب الُمقّدس. لفھم المستقبل، نحن بحاجٍة

لفھم نبّوة الكتاب الُمقّدس وما یكشفھ عن النھایة.
 



یرد تحذیٌر في لوقا 55:12 للمتدیّنین ألنھم لم یتمّكنوا من تمییز عالمات األزمنة. یعالج ھذا
المقطع أیًضا أولئك الذین في جھلھم الیوم یختارون تجاھل كلمة هللا النبویّة المكتوبة. وأیًضا، في الرؤیا
3:1، ترد بركةٌ لدراسة النبّوة. عندما یرى المرء أن خّطة هللا المھیبة للنھایة تتكّشف، فإنھ یختبر تأثیر

التطھیر والتحفیز. بُمجّرد فھم النبّوات فیما یتعلّق بأوقات النھایة، فإن ھذا سوف یفصل المرء عن محبّة
ھذا العالم الذي یھلك اآلن حتّى.

 

النبّوة ودراسة الكتاب الُمقّدس
 

اتّخذ الیھود من الروح القدس ُمؤّرًخا لھم. وبالنسبة للروح القدس، یتكّون التاریخ من الماضي
والحاضر والمستقبل. وفي كتابھ، أي الكتاب الُمقّدس، قّدم الروح القدس – بوضوحٍ شدید كوضوح

الفیدیو – لمحةً عن جمیع األوقات؛ وھي طریقةٌ یمكننا من خاللھا التكبیر والتصغیر وإعادة التشغیل في
كال االتّجاھین إلى األمام والوراء. الكتاب الُمقّدس ھو الكتاب الوحید الفرید في ھذا الجانب. إنھ یعطینا

آالف النبّوات التي تحقّقت المئات منھا. وھو دقیٌق للغایة وكان منذ البدایة مّما یثبت أنھ موحى بھ من
هللا. بما أن الكتاب الُمقّدس موحى بھ من هللا، فإن المرء یمكنھ ویجب علیھ أن یستخدمھ بصفتھ أساس

إیمانھ. یُظِھر لنا في صفحاتھ أن من یعرف المستقبل یعد أیًضا بالقیامة والحیاة بعد الموت. كما ترد بھ
تعلیماٌت حول كیفیّة نیل الحیاة األبدیّة (أو التعّرض للدینونة األبدیّة)، وكذلك كیفیّة تمّكن المرء من

النجاة من الغضب القادم.
 

إن محاولة تمییز المستقبل لیست ُمجّرد حدس میؤوس منھ ألنھ یتعلّق بماھیّة خّطة هللا وھدفھ
للبشریّة، والتي تشمل الیھود واألمم (غیر الیھود) والكنیسة (االتّحاد السّرّي بین الیھود واألمم با� في
المسیح). لكي نعرف خّطة هللا، علینا أن نجمع الحقائق الكثیرة من الكتاب الُمقّدس ونضعھا في تسلسٍل
منطقّي ُمرتّب زمنی�ا. وھذا یشمل الفترات والمدد الزمنیّة وحتّى األوقات الُمحّددة التي وضعھا هللا في

النبّوة من أجل تحقیق خططھ.
 

كیف تدرس الكتاب الُمقّدس
 

لفھم الكتاب الُمقّدس، یتعیّن على المرء أن یتبنّى منھًجا موضوعی�ا لما یُعلّمھ الكتاب الُمقّدس. إن
أكثر الصعوبات انتشاًرا لیست فھم ما یقولھ بل في تصدیق ما یقولھ. یتحامل معظم الناس على حّق كلمة

هللا من خالل عواطفھم وخبراتھم الشخصیّة الحالیة والماضیة. وھذه المحاباة أو التحیّزات تتأثّر بشكٍل
خاّص بالطائفة أو المذھب الذي نشأ فیھ الشخص أو ینتمي إلیھ.

 
اعتقدت ذات مّرةٍ أن الكتاب الُمقّدس مليٌء بالتناقضات والمشاكل. فمع وجود العدید من

التفسیرات للكتاب الُمقّدس، بدا دلیالً في حّد ذاتھ أنھ ال یمكن أن یكون موحى بھ. وبعد ذلك بدأت في
تعلّم المزید عن الناس والمزید عن كاتب الكتاب الُمقّدس – الخالق نفسھ. وفیما أدركت أن من كتبھ ھو
نفسھ الذي خلق الكون، أدركت بعد ذلك أن الكتاب الُمقّدس، مثل الكون، ال بّد وأن یكون ُمنّظًما للغایة

ّ ً



ومترابًطا بشكٍل مبدع. تعلّمت في الوقت نفسھ المزید عن الناس ووجدت أنھم یُصّدقون ما یریدونھ
بغّض النظر عن حجم األدلّة الماثلة أمامھم. الكتاب الُمقّدس وكاتبھ لیسا على خطأ – ولكن نحن!

 
الكتاب الُمقّدس خزانة كنٍز أرسلھا هللا. ومن أجل نقل الكنوز من الخزانة، فإن الطریقة الُمفّضلة

ھي استخدام مفتاح ولیس دینامیت. ینبغي على المرء أن یكون مجتھًدا وحذًرا عند دراسة الكتاب
الً َكِلَمةَ الُمقّدس. تقول تیموثاوس الثانیة 15:2: «اْجتَِھْد أَْن تُِقیَم نَْفَسَكِ ِ� ُمَزُكى، َعاِمالً الَ یُْخَزى، ُمفَّصِ

اْلَحّقِ بِاالْستِقَاَمِة».
 

الً ... بِاالْستِقَاَمِة» ُمشتقّتان من الكلمة الیونانیّة orthotomeo، وھي تعني الكلمتان «ُمفَّصِ
«القطع المستقیم». وبما أنني مارست كّالً منھما في مجالّي تقویم األسنان والجراحة، فإنني أعرف قیمة

«االستقامة» و«القطع». وبما أن األمر یشبھ إلى أبعد حّدٍ براعة الجّراح، یتعیّن على المرء أن یولي
اھتماًما كبیًرا بالتفاصیل أثناء «العمل» على كلمة هللا. أجرؤ على القول بأن ھذه لیست الطریقة التي

یتعامل بھا معظم الناس مع الكتاب الُمقّدس؛ ولكن بدالً من ذلك یمیل معظمھم الستخدام «أسلوب
الكافیتریا» حیث یلتقطون ویختارون ما یریدونھ من السطح بدالً من التعّمق الحریص في حقائقھ

وكنوزه التي ال حدود لھا.
 

تفسیر الكتاب الُمقّدس
 

التطبیق الصحیح
 

أّوالً، یتعیّن علینا تفسیر الكتاب الُمقّدس من خالل فھم خّطة هللا الشاملة وھدفھ عبر العصور.
على سبیل المثال، إذا كان المرء بحاجٍة لتجمیع أجزاء لغٍز كبیر، فإنھ ینظر أّوالً إلى غطاء علبة اللغز،

والذي یعطي المنظور الصحیح.
 

ثانیًا، ینبغي علینا تمییز من الذین تخاطبھم الكتب الُمقّدسة. على سبیل المثال، ھذا ال یعني أنھ
عندما تكون ھناك بركاٌت إلسرائیل فإنھا تخّص الكنیسة بأكملھا، وعندما تكون ھناك لعناٌت على

إسرائیل فإنھا تخّص إسرائیل وحدھا.
 

ثالثًا، نحن ننظر في السیاق الُمھّم ألّي جزٍء من الكتاب الُمقّدس. فالنّص دون سیاٍق حّجةٌ. یتعیّن
على المرء أن یدرس الكتب الُمقّدسة السابقة وكذلك الكتب الُمقّدسة الالحقة. من المبادىء التوجیھیّة

الثمینة أن تترك الكتاب الُمقّدس یُفّسر نفسھ.
 

وأخیًرا، من الجائز تفسیر الكتاب الُمقّدس حرفی�ا. یمكن للمرء دائًما وضع الحقیقة في قالٍب
روحّي. إذا أفرطنا في الروحنة، فمن سیكون تفسیره صحیًحا؟ إذا كان المعنى الحرفّي منطقی�ا، فال

تبحث عن أّي معنى آخر وإّال سیكون األمر ھراء!
 

ال تناقضات



 
ینبغي على طّالب الكلمة أن یضعوا في اعتبارھم أن الكتاب الُمقّدس، مثل طبیعة هللا نفسھ، لن
یناقض نفسھ، وأن كّل شيٍء من سفر التكوین إلى سفر الرؤیا صحیٌح. ال ترتبط العبارات الكاذبة سوى

بالعبارات الكاذبة. قد تكون بالفعل ما قالھ شخٌص كان یكذب أو ما كان یؤمن بھ حق�ا.
 

إلیك مثاالن:
 

• فیما یتعلّق بحقیقة قیامة اإلنسان: جاء شیطاٌن إلى ألیفاز (في الوقت الذي كان أیُّوب
یرجو فیھ بالتأكید أن یرى أفراد عائلتھ المفقودین مّرةً أخرى)، وقال لھ «... إِلَى األَبَِد

یَبِیُدوَن» (أیُّوب 20:4). وھذه، وفقًا لكلمة هللا، كذبةٌ قالھا الشیطان.
 

ا اْلَمْوتَى فَالَ • كتب سلیمان في سفر الجامعة: «ألَنَّ األَْحیَاَء یَْعلَُموَن أَنَُّھْم َسیَُموتُوَن، أَمَّ
یَْعلَُموَن َشْیئًا، َولَْیَس لَُھْم أَْجٌر بَْعُد...» (الجامعة 5:9). في السیاق (انظر أعاله)، من

الواضح أن ھذه عبارةٌ خاطئة من المنظور البشرّي لمالحظات سلیمان الُمحبَطة،
ولیست بیانًا نھائی�ا عن الحیاة بعد الموت.

 
ال ینطبق كالم هللا، بالترادف مع شخصیّتھ وطبیعتھ الحقیقیّة، أحیانًا سوى لفترةٍ زمنیّة ُمعیّنة،

وبالتالي یجب عدم تفسیره على أنھ متناقض. على سبیل المثال، نّص هللا في الكتاب الُمقّدس على بعض
القواعد الغذائیّة. ففي بعض األوقات كان المرء ال یمكنھ سوى أن یأكل:

• النباتات؛
• النباتات وأیّة حیواناٍت؛

• النباتات وبعض الحیوانات فقط؛
• ومّرةً   أخرى، النباتات وأیّة حیواناٍت.

 
یبدو أن هللا یمكنھ أن یُغیّر قواعد تناول الطعام مّرةً أخرى في المستقبل. انطبقت القواعد الغذائیّة

الُمتغیّرة المذكورة أعاله بالترتیب في األزمنة التالیة:
• الزمان من آدم إلى نوح؛

• من نوح إلى موسى؛
• من موسى إلى بولس الّرسول؛

• ومن بولس إلى الزمان الحاضر.
 

الحظ استخدام اللغة
 

عندما نُفّسر الكتاب الُمقّدس، علینا أن نضع في االعتبار أنھ توجد ثالثة أنواعٍ من اللغات:
المجازیّة والرمزیّة والحرفیّة.

 
إلیك بعض األمثلة:

• اللغة المجازیّة: «فَالَ تُقَسُّوا قُلُوبَُكْم». المعنى واضٌح من السیاق.
ُ ْ



• اللغة الرمزیّة: «َوَمعَھُ فِي یَِدِه اْلیُْمنَى َسْبعَةُ َكَواِكَب». یرد شرح المعنى ھنا بعد ذلك. وفي
بعض األحیان تُشَرح الرمزیّة في موضعٍ آخر في الكتاب الُمقّدس.

• اللغة الحرفیّة: «ُھَوَذا یَأْتِي َمَع السََّحاِب، َوَستَْنُظُرهُ ُكلُّ َعْیٍن». المعنى ھنا ھو أن یسوع یعود
ثانیًة بجسده، وسوف یراه الجمیع جسدی�ا.

 
نحن بحاجٍة لقراءة الكتاب الُمقّدس مثلما نقرأ أّي كتاٍب والسماح لھ بأن یقول ما یرید أن یقولھ.

ھناك عواقب وخیمة إلساءة تفسیر الكتاب الُمقّدس. على سبیل المثال، إذا وضعناه في القالب الروحانّي
(تخیّل شیئًا تكمیلی�ا أو غیر مادّيٍ)، فإن النتائج ھي ثالثة أضعاٍف على األقّل، وكلٌّ منھا تصبح ضاّرة

على نحٍو متزاید: األولى، الفقدان التدریجّي للحقیقة؛ والثانیة: ظھور معتقدات طائفیّة متضاربة؛
والثالثة: تأسیس طوائف أو معتقدات دینیّة.

 
دعونا نضع في االعتبار أن الكتاب الُمقّدس ھو الكتاب الوحید الذي یُقّدم للبشریّة النبّوة اإللھیّة.

الكتب األخرى «الموحى بھا»، مثل وحي دلفي والقرآن وغیرھا، ال تحتوي سوى على وجھة نظٍر
بشریّة. أّما آالف النبّوات التي تحقّقت فتشھد للكتاب الُمقّدس على أنھ وحي هللا. لم تخفق نبّوةٌ واحدة. في

الواقع، یجتاز الكتاب الُمقّدس اختبار الزمن!
 

النبّوة القیاسیّة
 

األعیاد
 

ٌ لیست جمیع النبّوات مكتوبة أو مذكورة حرفی�ا. فبعضھا «قیاسیّة» (أو نمطیّة)، أي صورة
تمثیلیّة ُمقّدمة عن حدٍث في المستقبل. وبعض األنواع الالفتة جد�ا لالھتمام من النبّوة القیاسیّة ھي

الصور في األعیاد الیھودیّة السبعة، والتي تنقسم إلى مجموعتین. المجموعة األولى (في الربیع) تخّص
المجيء األّول للمسیّا، والمجموعة الثانیة (في الخریف) تخّص مجیئھ الثاني.

 
ومثل لغز تركیب الصور إلى حّدٍ كبیر، تنكشف أھمیّة النبّوة عندما نرى أن هللا لدیھ خّطةٌ

رئیسیّة واضحة وھدٌف على مّر العصور. بما أننا نرى اآلن أن النبّوات السابقة تحقّقت في أیّاٍم
ُمحّددة مع المجيء األّول للمسیح؛ یمكننا أن نطمئن ونؤمن خالل األوقات المظلمة التي نعیش فیھا أن
النبّوات الالحقة التي تخّص مجیئھ الثاني سوف تتحقّق في أیّاٍم ُمحّددة أیًضا. یمكن للمرء أن یثق بدقّة

الكتاب الُمقّدس وبخطط هللا. أّما الیقین بأن النبّوة موحى بھا من هللا فتعالجھا أدناه رسالة بطرس
الثانیة.

 
وحي النبّوة

 
«َوِعْنَدنَا اْلَكِلَمةُ النَّبَِویَّةُ، َوِھَي أَثْبَُت، الَّتِي تَْفعَلُوَن َحَسنًا إِِن اْنتَبَْھتُْم إِلَْیَھا، َكَما إِلَى ِسَراجٍ ُمنِیٍر فِي

ةِ الً: أَنَّ ُكلَّ نُبُوَّ ْبحِ فِي قُلُوبُِكْم، َعاِلِمیَن ھَذا أَوَّ َمْوِضعٍ ُمْظِلٍم، إِلَى أَْن یَْنفَِجَر النََّھاُر، َویَْطلََع َكْوَكُب الصُّ

ْ ُ َّ ُّ ْ َ ْ



یُسوَن َمُسوقِیَن ةٌ قَطُّ بَِمِشیئَِة إِْنَساٍن، بَْل تََكلََّم أُنَاُس ِهللا اْلِقّدِ . ألَنَّھُ لَْم تَأِْت نُبُوَّ اْلِكتَاِب لَْیَسْت ِمْن تَْفِسیٍر َخاّصٍ
وحِ اْلقُُدِس» (بطرس الثانیة 21-19:1). ِمَن الرُّ

 
یقول سفر إشعیاء عن النبّوات الُمبّكرة والالحقة والوحي بھا:

 
ِلیَّاُت قَْد أَتَْت، بُّ ھَذا اْسِمي، َوَمْجِدي الَ أُْعِطیِھ آلَخَر، َوالَ تَْسبِیِحي ِلْلَمْنُحوتَاِت. ُھَوَذا األَوَّ «أَنَا الرَّ

َواْلَحِدیثَاُت أَنَا ُمْخبٌِر بَِھا. قَْبَل أَْن تَْنبَُت أُْعِلُمُكْم بَِھا» (إشعیاء 9-8:42).
 

كما یقول:
 

ِلیَّاُت؟ أَْخبُِروا فَنَْجعََل َعلَْیَھا قُلُوبَنَا ُموَھا [أصنامھم] َویُْخبُِرونَا بَِما َسیَْعِرُض. َما ِھَي األَوَّ «ِلیُقَّدِ
َونَْعِرَف آِخَرتََھا، أَْو أَْعِلُمونَا اْلُمْستَْقبِالَِت. أَْخبُِروا بِاآلتِیَاِت فِیَما بَْعُد فَنَْعِرَف أَنَُّكْم آِلَھةٌ، َواْفعَلُوا َخْیًرا أَْو

ا فَنَْلتَِفَت َونَْنُظَر َمعًا» (إشعیاء 23-22:41). َشر�
 

یرینا هللا نفسھ أعاله أن النبّوة تُعِلن األلوھیّة!
 

تحتوي النبّوة اإللھیّة على تفاصیل ُمحّددة، وھي مكتوبةٌ وقیاسیّة. سوف یُحقّقھا حرفی�ا وبشكٍل
ُمحّدد من أخبرنا باألّولیّات ومن یُخبِرنا باآلتیات. تشھد النبّوات التي تحقّقت بالفعل على أنھا موحى

بھا من هللا. كما تُبیّن بعض النبّوات الماضیة التي تحقّقت أن النبّوة شملت حتّى األیّام التي وقعت فیھا
األحداث! وبالتأكید، فإن المستقبل والنبّوات التي لم تتحقّق بخصوص النھایة سوف تتحقّق بدقٍّة!

 
یفحص كّل فصٍل أحد األسئلة التالیة المرتبطة بالنھایة: من، وماذا، ومتى، وأین، ولماذا،

وكیف. نحن جمیعًا مخلوقاٌت مرتبطة بالزمن، وأّي شيٍء بقدر أھمیّة النھایة سوف یثیر فضولنا
واھتمامنا بطبیعة الحال، وخصوًصا اآلن فیما نرى الشمس تبدأ في المغیب. لم یُكتَْب ھذا الكتاب
إلرضاء فضوٍل عابر، بل إلفھام القارئ وإلھامھ ولتصحیح وتعدیل ما تم تدریسھ بطریقٍة خاطئة

باعتباره النبّوة، ولتعلیم اآلخرین وتمكینھم بدرجٍة كافیة التّخاذ قرار النجاة من الغضب القادم.
 

د. جورج مادراي
 



 

الفصل األّول
من ھو النھایة؟

 

النبّوات المسیّانیّة
 

ال یزال مضمون معظم نبّوات نھایة الزمان في المستقبل. والنبّوة األعظم، والمفتاح لنبّوة
نھایة الزمان، یتعلّقان بالمسیّا الیھودّي. یتعیّن على المسیّا أن یكون إنسانًا، وفي الوقت ذاتھ مساویًا �

(انظر زكریّا 7:13). وتشھد طبیعتھ اإللھیّة على أنھ كائٌن منذ األزل (انظر میخا 2:5؛ المزمور
2:93). یتحّدث أحد مقاطع العھد القدیم عن طبیعتھ البشریّة (طفل)، وطبیعتھ اإللھیّة (ابن)، ویدعوه

إلًھا قدیًرا:
 

یَاَسةُ َعلَى َكتِِفِھ، َویُْدَعى اْسُمھُ َعِجیبًا، ُمِشیًرا، إِلًھا «ألَنَّھُ یُولَُد لَنَا َولٌَد َونُْعَطى اْبنًا، َوتَُكوُن الّرِ
قَِدیًرا، أَبًا أَبَِدی�ا، َرئِیَس السَّالَِم» (إشعیاء 6:9).

 
إنھ یعمل على المصالحة بین اإلنسان وهللا، وھذا ضرورٌي بسبب سقوط اإلنسان في جنّة عدن

في البدایة. وكما سنرى، فإن «من» یمكنھ أن یكون ھو «النھایة». أّما سؤال من ھو المسیّا فیعطینا
فكرةً لإلجابة عن سؤالنا «من ھو النھایة؟»

 
یرجع جزٌء من االرتباك بخصوص المسیّا إلى أنھ یبدو أن ھناك اثنین منھما. بدأ الیھود في

تعریفھما على أنھما «المسیّا ابن داود» و«المسیّا ابن یوسف». أصبح ابن داود المسیّا المنتصر،
وأصبح ابن یوسف المسیّا الُمتألّم. لم یرد معظم الیھود سوى المسیّا ابن داود وتجاھلوا المسیّا ابن

یوسف.
 

وفقًا لنبّوة دانیال 25:9-26، كان من الُمقّرر أن یأتي المسیّا بعد 69 سبعة (69× 7، أو 483)
بعد صدور المرسوم باستعادة أورشلیم وترمیمھا. لتفسیر ھذه الوحدة الزمنیّة (السبعات)، على سبیل

المثال، سبعة أیّاٍم أو سبع سنواٍت، نحن بحاجٍة لدراسة الكتاب الُمقّدس.
 

ُل [الحاكم] الذَّبِیَحةَ َوالتَّْقِدَمةَ» (دانیال 27:9). • «َوفِي َوَسِط األُْسبُوعِ یُبَّطِ
 

• ھذا الحاكم الذي ینقض عھده في منتصف األسبوع (دانیال 27:9) یضطھد الیھود لمّدة
1260 یوًما (الرؤیا 6:12).

 
بما أن «نصف» األسبوع ھنا ھو 1260 یوًما، من الواضح أن استخدام السبعة (األسبوع) یشیر
إلى فترة سبع سنواٍت (360 یوًما في السنة الدینیّة الیھودیّة)، وبالتالي فإن الـ 69 سبعة (أسبوًعا) المشار

إلیھا في مرسوم دانیال 25:9 ھو 483.
 



كان ھذا المرسوم معروفًا باسم مرسوم أرتحشستا، وقد صدر في مارس سنة 445 قبل المیالد
(نحمیا 2). كان الخطأ الجسیم للیھود ھو أن المسیّا الذي تجاھلوه، أي المسیّا ابن یوسف، جاء ولكنھم لم
یعرفوه! وفي زمان المسیح ظھر حوالي 70 شخًصا آخرین ُمّدعین أنھم المسیّا. كان من الواضح تماًما
أن النبّوات في الكتاب الُمقّدس أشارت إلى ھذا الزمان، ولھذا السبب ظھر العدید من الدّجالین من أجل

«مسابقة أفضل دّجاٍل».
 

ومع ذلك، فإن الخادم الُمتألّم ھو بالضبط ما تم التنبّؤ بھ عن المسیّا (أو الممسوح): «... یُْقَطُع
اْلَمِسیُح َولَْیَس لَھُ...» (دانیال 26:9). كان یتعیّن على المسیّا أن یتألّم ویموت (یُقَطع) قبل خراب أورشلیم

(المدینة) والھیكل (القدس) (دانیال 26:9). ولذلك، فقد جاء قبل خراب أورشلیم والھیكل سنة 70 بعد
المیالد.

 
مالحظةٌ ُمھّمة ھي أن األنبیاء أنفسھم لم یروا أنھ كان ھناك اثنان من المسیّا بل ظھوران

منفصالن لمسیّا واحد. لم یفصلوا بین النبّوات التي تنبّأت بمعاناتھ عن تلك النبّوات التي تنبّأت بمجده،
على الرغم من أنھم فتّشوا الكتاب الُمقّدس باھتماٍم (بطرس األولى 10:1-12). رأى أنبیاء العھد القدیم
ما بدا أنھ حدٌث جلل (مجيٌء واحد) في الطریق. في الواقع ھناك حدثان جلالن (مجیئان) بینھما فاصٌل
زمنّي طویل (2000 سنٍة). على سبیل المثال، لم یكن إشعیاء النبّي یرى «الفاصل الزمنّي الُممتّد إلى

ّبِ، َوبِیَْوِم اْنتِقَاٍم ِإللَِھنَا» (إشعیاء 2:61). 2000 سنٍة» في اآلیة «ألُنَاِدَي بَِسنٍَة َمْقبُولٍَة ِللرَّ
 

نحن نعیش اآلن في ھذا «الفاصل الزمنّي»، والمعروف باسم التدبیر الفاصل لعصر الكنیسة.
ولذلك، رأى إشعیاء العمل النبوّي والملكّي للمسیّا، ولكنھ لم یَر عملھ الكھنوتّي خالل ھذه الفترة الُممتّدة

إلى 2000 سنٍة من غیاب المسیّا البشرّي/الجسدّي عن األرض. ولذلك رأى األنبیاء المذبح (معاناة
تقدمة الذبیحة) والعرش (المجد)، لكنھم لم یروا المائدة (مائدة الّرّب). تُمثّل المائدة 2000 سنٍة من عملھ

الحالّي والكھنوتّي والسماوّي.
 

بالنسبة لألنبیاء ولیھود العھد القدیم الباحثین، بدا أن ھناك اثنین من المسیّا یتقاربان معًا في
ظھوٍر واحد مشھود. وألن الیھود رفضوا فكرة الفصل بین ظھورّي المسیّا على أنھ مسیّا واحد، ال یزال

العدید منھم حتّى یومنا ھذا ینتظرون مسیّا المستقبل وإتمام جمیع النبّوات المسیّانیّة.
 

المسیّانیّان
 

الملك الغالب
 

ھناك الكثیر من النبّوات عن المسیّا (المسیح أو الممسوح). یبدو أن العدید من المقاطع
متناقضة، ومنھا جاء التعلیم الذي تناولناه سابقًا بأن ھناك اثنین من المسیّا. التعلیم األّول، وھو «الملك

الغالب»، یرد في أحد مزامیر داود:
 

َ َ َ ُ



ا أَنَا فَقَْد َمَسْحُت َمِلِكي ّبِ َوَعلَى َمِسیِحِھ... أَمَّ َؤَساُء َمعًا َعلَى الرَّ «قَاَم ُملُوُك األَْرِض، َوتَآَمَر الرُّ
ُمُھْم بِقَِضیٍب ِمْن َحِدیٍد... قَبِّلُوا االْبَن ِلئَالَّ یَْغَضَب فَتَبِیُدوا َعلَى ِصْھیَْوَن َجبَِل قُْدِسي. «أَْنَت اْبنِي ...تَُحّطِ

َِّقُد َغَضبُھُ» (المزمور 2:2، 6، 7، 9، 12). ِمَن الطَِّریِق. ألَنَّھُ َعْن قَِلیل یَت
 

الخادم الُمتألّم
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ارتباك یوحنّا المعمدان
 

یظھر مفھوم المسیّانیّین أیًضا في سؤاٍل طرحھ یوحنّا المعمدان، والذي كان آخر أنبیاء العھد
القدیم. في حین أنھ من الصحیح أن یوحنّا یظھر ألّول مّرةٍ في العھد الجدید، ال تزال األجزاء األولى من
العھد الجدید ترتبط بالناموس الموسوّي للعھد القدیم. والفاصل بین العھد القدیم المادّي والعھد الجدید ھو

الوقت، ولیست التدابیر المختلفة للناموس والنعمة. كان هللا صامتًا لمّدة 400 سنٍة!
 

في السفر األخیر للعھد القدیم، مالخي، یتكلّم هللا عن رسوٍل سوف یأتي قبل المسیّا. وفي السفر
األّول من العھد الجدید، إنجیل متّى، یستكمل الكتاب الُمقّدس الحوار الذي انتھى بھ مالخي. یعلن هللا من

خالل المالك جبرائیل أن رسولھ سیأتي لیعّد الطریق أمامھ. كان ذلك الّرسول ھو یوحنّا المعمدان.
وكان یوحنّا یحظى بالمكانة الفریدة الُمتمثّلة في أنھ نبٌي وتحقیٌق للنبّوة. ومع ذلك، وجد ھذا النبّي

صعوبةً في فھم نبّوتھ! إذا كان أّي شخٍص في أّي وقٍت مضى في معترك أحداث نبویّة مھیبة، فمن
الُمؤّكد أنھ كان یوحنّا المعمدان. ونظًرا ألننا بعیدون جد�ا عن زمانھ ومن األسھل لنا، بعد مرور الزمان،

أن نفھم نبّوة الماضي، ربّما یمكننا أیًضا فھم عدم الیقین البشرّي لدى یوحنّا. أرسل یوحنّا اثنین من
تالمیذه لیسألوا الشخص الذي یُدعى المسیح (المسیّا) عّما إذا كان حق�ا ھو المسیّا أم أنھ یجب أن ینتظروا
شخًصا آخر (متّى 3:11). وألنھ لم یظھر أن یسوع كان في سیاق عملیّة «االنتصار»، كان یوحنّا قد بدأ

، أي أنھ كان ھناك مسیّانیّان. في التساؤل عّما إذا كان الُمعلّمون في زمانھ على حّقٍ
 

من وجھة نظرنا الحالیة، یمكننا بسھولٍة أن نفھم أنھ بدالً من أن یوجد اثنان من المسیّا في الوقت
نفسھ وكّل منھما یُؤّدي أدواًرا مختلفة، یوجد مسیّا واحد لھ مجیئان ودوران، وأن الفاصل الزمنّي بینھما
2000 سنٍة. وفقًا للنبّوة في دانیال 26:9، في المجيء األّول، یُقَطع المسیّا (یموت). یتطلّب موت یسوع

بعد مجیئھ األّول القیامة والمغادرة لكي یكون ھناك مجيٌء ثاٍن، والذي سیحدث في النھایة (متّى 3:24).
 

وكما سنرى، ترتبط النھایة بالمجيء الثاني للمسیّا. تابع اآلن فیما نخطو من خالل
العالقة المدھشة المتداخلة بین اآلِخر وهللا القدیر والیاء والنھایة والمسیّا.

 
اآلِخر ھو هللا



 
ُل َوأَنَا اآلِخُر، بُّ َمِلُك إِْسَرائِیَل َوفَاِدیِھ، َربُّ اْلُجنُوِد: «أَنَا األَوَّ یقول إشعیاء النبّي «ھَكَذا یَقُوُل الرَّ
َوالَ إِلھَ َغْیِري. َوَمْن ِمثِْلي؟ یُنَاِدي، فَْلیُْخبِْر بِِھ َویَْعِرْضھُ ِلي ُمْنذُ َوَضْعُت الشَّْعَب اْلقَِدیَم. َواْلُمْستَْقبِالَُت َوَما
َسیَأْتِي ِلیُْخبُِروُھْم بَِھا. الَ تَْرتَِعبُوا َوالَ تَْرتَاُعوا. أََما أَْعلَْمتَُك ُمْنذُ اْلقَِدیِم َوأَْخبَْرتَُك؟ فَأَْنتُْم ُشُھوِدي. َھْل یُوَجُد

إِلھٌ َغْیِري؟ َوالَ َصْخَرةَ الَ أَْعلَُم بَِھا؟» (إشعیاء 8-6:44).
 

نرى ھنا أن اآلِخر ھو هللا.
 

اآلِخر ھو الخالق
 

المقطع التالي أیًضا من سفر إشعیاء «اِْسَمْع ِلي یَا یَْعقُوُب، َوإِْسَرائِیُل الَِّذي َدَعْوتُھُ: أَنَا ُھَو. أَنَا
ُل َوأَنَا اآلِخُر، َویَِدي أَسََّسِت األَْرَض، َویَِمینِي نََشَرِت السََّماَواِت» (إشعیاء 13-12:48). األَوَّ

 
یرى المرء ھنا أن األّول واآلِخر ھو الخالق.

 
ال یُستخَدم تعبیر األلف والیاء بدیالً عن تعبیر األّول واآلِخر ألن العھد القدیم ُكتَِب أصالً باللغة
العبریّة والكلمتان األلف والیاء (ألفا وأومیغا) باللغة الیونانیّة. ُكتَِب العھد الجدید باللغة الیونانیّة، ونحن

بحاجٍة للبحث فیھا لشرح ذلك التعبیر.
 

اآلِخر ھو الیاء
 

األلف والیاء (ألفا وأومیغا) ھما الحرفان األّول واألخیر من األبجدیّة الیونانیّة؛ وبالتالي فھما
ُل معنى العدید من اإلشارات الكتابیّة إلى األّول واآلِخر. یقول سفر الرؤیا «... أَنَا ُھَو األَِلُف َواْلیَاُء. األَوَّ
َواآلِخُر» (الرؤیا 11:1). (انظر أیًضا الرؤیا 17:1، 8:2، 13:22). األلف ھو أیًضا الیاء – إنھ الخالق

والُمتّمم معًا. ما الذي یمكن أن یكون أكثر منطقیٍّة من أن خالق العالم ھو من یُتّممھ أیًضا؟
 

وبالتالي، فإن اآلِخر ھو الیاء.
 

الیاء ھو هللا القادر
 

بُّ اْلَكائُِن َوالَِّذي َكاَن َوالَِّذي نقرأ في سفر الرؤیا «أَنَا ُھَو األَِلُف َواْلیَاُء، اْلبَِدایَةُ َوالنَِّھایَةُ» یَقُوُل الرَّ
یَأْتِي، اْلقَاِدُر َعلَى ُكّلِ َشْيٍء» (الرؤیا 8:1). (انظر أیًضا الرؤیا 8:4).

 
یرى المرء ھنا أن هللا القادر ھو الیاء.

 
الیاء ھو النھایة

 
!4 أَنَا ُھَو األَِلُف َواْلیَاُء، اْلبَِدایَةُ َوالنَِّھایَةُ». نقرأ في الرؤیا 6:21 «ثُمَّ قَاَل ِلي:«قَْد تَمَّ



 
نرى ھنا أن الیاء ھو النھایة. وأخیًرا نرى «َوَھا أَنَا آتِي َسِریعًا َوأُْجَرتِي َمِعي ألَُجاِزَي ُكلَّ
ُل َواآلِخُر» (الرؤیا 12:22، 13). َواِحٍد َكَما یَُكوُن َعَملُھُ. أَنَا األَِلُف َواْلیَاُء، اْلبَِدایَةُ َوالنَِّھایَةُ، األَوَّ

یشرح ھذا المقطع أن هللا القادر في الرؤیا 8:1، «الَِّذي یَأْتِي» ھو النھایة.
 

الیاء لیس ُمجّرد النھایة ولكنھ یأتي مّرةً أخرى في النھایة لیجازي األخیار واألشرار.
 

النھایة ھو المسیّا ابن داود
 

في الفصل 22 من سفر الرؤیا، یقول اآلِخر، هللا القادر، الیاء، النھایة «أَنَا ... النَِّھایَةُ» (اآلیة
ْبحِ اْلُمنِیُر» (اآلیة 16). ھذا ھو المسیّا األّول الذي طال یَّةُ َداُوَد. َكْوَكُب الصُّ 13)، و«أَنَا أَْصُل َوذُّرِ

انتظاره، المسیّا ابن داود. إنھ یأتي مثل كوكب الصبح «الزھرة»، ویظھر بعد لیٍل مظلم قبل یوٍم جدید.
 

النھایة ھو یسوع
 

الیاء أو النھایة – هللا القادر – یُعّرف نفسھ بصورةٍ أكثر تحدیًدا في النصف األّول من
الرؤیا 16:22:

 
«أَنَا یَُسوُع، أَْرَسْلُت َمالَِكي ألَْشَھَد لَُكْم بِھِذِه األُُموِر َعِن اْلَكنَائِِس».

 
ھذا الكوكب ھو الموعود بھ       في العھد القدیم في القول: «یَْبُرُز َكْوَكٌب ِمْن یَْعقُوَب، َویَقُوُم

قَِضیٌب ِمْن إِْسَرائِیَل» (العدد 17:24). ھذا الذي یتعیّن أن یأتي من یعقوب (نصیب یعقوب) ھو
ُر اْلَجِمیعِ، َوقَِضیُب ِمیَراثِِھ، َربُّ اْلُجنُوِد اْسُمھُ» الخالق نفسھ: «لَْیَس َكھِذِه نَِصیُب یَْعقُوَب، ألَنَّھُ ُمَصّوِ

(إرمیا 19:51).
 

أؤّكد على أن المسیّا إنساٌن وفي الوقت نفسھ هللا. إنھ معادٌل � («َرُجِل ِرْفقَتِي» في زكریّا
7:13)، وبالطبع «ُمْنذُ أَیَّاِم األََزِل» (میخا 2:5). إنھ الكائن الذي یظھر في ظھورین مختلفین تماًما على

مسرح الحیاة البشریّة.
 

هللا الخالق جاء في ھیئة إنساٍن
 

تُخبِرنا تیموثاوس األولى 16:3 أن هللا ظھر في ھیئٍة بشریّة (في الجسد). ویشرح إنجیل یوحنّا
1 أنھ في البدایة (األلف)، صنع الكلمة العالم (الخالق). جاء إلى خاّصتھ (الیھود) ولكنھم لم یعرفوه ولم
یقبلوه. وفي یوحنّا 14:1 نرى أنھ جاء في الجسد كما شھد یوحنّا المعمدان. ھذا األّول واآلِخر ھو أیًضا

الخالق وهللا القادر، الذي شھد یوحنّا المعمدان عنھ أنھ المسیّا الیھودّي، والذي «َسَكَب ِلْلَمْوِت نَْفَسھُ»
(إشعیاء 12:53) و«یُْقَطُع ... َولَْیَس لَھُ» (دانیال 26:9).

 



من الذي مات على الصلیب في الجلجثة؟ إنھ لیس سوى المسیح، المسیّا، الذي كان
والذي یكون... وھو نفسھ الذي سیأتي. إنھ لیس سوى المسیّا ابن یوسف!

 
الّرّب القادر مات ویحیا

 
. َوُكْنُت َمْیتًا، َوَھا أَنَا َحيٌّ إِلَى أَبَِد اآلبِِدیَن!» (الرؤیا ُل َواآلِخُر، َواْلَحيُّ «الَ تََخْف، أَنَا ُھَو األَوَّ

.(18-17:1
 

ھنا تفسیٌر لجزٍء من االقتباس الغامض في الرؤیا 8:1 «اْلَكائُِن َوالَِّذي َكاَن َوالَِّذي یَأْتِي».
 

«الذي كان» تعني أن الذي كان موجوًدا في الماضي مات (الّرّب القادر مات). في الواقع،
الطریقة الوحیدة التي یمكن للروح بھا أن یموت ھي أن یأخذ جسًدا ألن المرء ال یمكنھ إیذاء كائٍن

روحّي. یُخبِرنا هللا أنھ ُطِعَن (زكریّا 10:12)، وبالتالي كان یتعیّن علیھ أن یلبس جسًدا بشری�ا.
 

«الكائن» تعني الذي یوجد في الوقت الحاضر، «أَْھیَِھ الَِّذي أَْھیَْھ» (الخروج 14:3) أو یھوه
«الكائن» الحّي إلى األبد. (إنھ حيٌّ من جدیٍد وسوف یبقى ھكذا).

 
«َوالَِّذي یَأْتِي» ھو النھایة. إنھ یأتي ثانیًة كما شرحنا من قبل لیجازي كّل واحٍد حسب أعمالھ

(الرؤیا 12:22).
 



 
 

ُملّخٌص
 

یمكننا اآلن أن نفھم بسھولٍة ما لم یستطع األنبیاء في القدیم أن یفھموه. بدا لھم أن ھناك مسیّانیّین
قادمین في الوقت نفسھ. ولكن بدالً من ذلك لدینا مسیّا واحد ومجیئان. انكشف حّل اللغز عندما یموت
المسیّا الُمتألّم ویقوم! لقد كان المسیّا ابن یوسف الذي ال عیب فیھ (العبرانیّین 14:9) وحمل الذبیحة

(حامل الخطیّة) ألولئك الذین یؤمنون (العبرانیّین 28:9، 10:10). واآلن ھو حيٌّ ویعّد للعودة في ھیئة
المسیّا ابن داود، یسوع، النھایة، الغالب، الذي یسكب الدم مثل خمٍر ویصبح ملًكا على األرض كلّھا

(الرؤیا 19).
 

اعتماًدا على عالقتك بھ، یمكنك إّما أن تبتھج بالعمل الذي أكملھ المسیّا ابن یوسف أو
ترتعد بسبب االنتقام اآلتي من المسیّا ابن داود، الذي ھو األسد الخارج من سبط یھوذا (الرؤیا 5:5).

 
بعد جوابنا اآلن عن سؤال «من ھو النھایة»، فإن سؤالنا التالي ھو «ما الذي

سینتھي؟»
 
 

 



 
 

الفصل الثاني
ما الذي سینتھي؟

 

العالم لن ینتھي أبًدا
 

نا �أن العالم ا ما تحّدث الناس عن نها�ة العالم أو «يوم الق�امة». ول�ن ال�تاب الُمقّدس ُ�خ��ِ � كث��
ا َ�ِد» (المزمور 69:78). وأ�ض�

َ
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َ
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ْرُض ق

َ
ُء، َواأل � � َوَدْوٌر َ���ِ «َدْوٌر َ�ْم��ِ

�
� عن األنظار، ولن �كون هذا ��

(الرؤ�ا 1:21)، ول�ن األرض تتغ��ّ من المادة إ� الطاقة وتخت��
األساس سوى إعادة �شك�ٍل.

 

نھایة العالم مقابل نھایة الزمان
 

إذا كان العالم ال ینتھي أبًدا، فما الذي تعنیھ إذًا العدید من اآلیات في الكتاب الُمقّدس التي تتحّدث
َم إِلَْیِھ التَّالَِمیذُ َعلَى ْیتُوِن، تَقَدَّ عن نھایة العالم؟ الحظ بصفٍة خاّصة: «َوفِیَما  ُھَو َجاِلٌس َعلَى َجبَِل الزَّ

اْنِفَراٍد قَائِِلیَن: «قُْل لَنَا َمتَى یَُكوُن ھَذا؟ َوَما ِھَي َعالََمةُ َمِجیئَِك َواْنِقَضاِء الدَّْھِر؟» (متّى 3:24). والحظ
كلمات یسوع: «ھَكَذا یَُكوُن فِي اْنِقَضاِء اْلعَالَِم: یَْخُرُج اْلَمالَئَِكةُ َویُْفِرُزوَن األَْشَراَر ِمْن بَْیِن األَْبَراِر»

(متّى 49:13).
 

ترجع كلمة «العالم» في النّص بدرجٍة كبیرة إلى خطأ في ترجمة الملك جیمس للكلمة الیونانیّة
aion. الكلمة الیونانیّة kosmos تعني الترتیب الخارجّي للعالم الطبیعّي. وكلمة aion تعني الدھر. في

المقاطع أعاله، ال تظھر كلمة kosmos بل كلمة aion. كان یجب ترجمة كلمة العالم في ھذه الحالة
على أنھا «الدھر».

 

تعریف كلمة الدھر
 

في كّلٍ من العلم والكتاب المقُّدس یكون الدھر من تغیٍّر «كارثّي» أو «مناخّي» إلى
آخر في سطح األرض أو حالتھا. وبالتالي، فإن الدھر الذي نعیش فیھ اآلن بدأ في زمان طوفان نوح.

وھذا ما تدعمھ األدلّة من الكتاب المقُّدس والعلم. یُخبِرنا الكتاب المقُّدس أنھ قبل الطوفان كانت
األرض مختلفة اختالفًا كبیًرا. كانت الینابیع واألنھار تروي األرض (التكوین 6:2، 10). ولم تكن

ھناك أمطاٌر (التكوین 5:2)، ولم یكن قوس قزح الذي تكّون من سحب األمطار قد ظھر إّال بعد
الطوفان (التكوین 13:9).

 
ّ



أّما الیوم فنرى أدلّة سابقة على النشاط التكتونّي في تضاریس األرض كما یتّضح من أعراف
منتصف األطلس – وھي سلسلةٌ جبلیّة تحت الماء انفجرت تحت وسط المحیط األطلسّي وفصلت كتل

الیابسة في العالم إلى نصف الكرة األرضیّة الشرقّي ونصفھا الغربّي (ھذا واضٌح بشكٍل خاّص بین
إفریقیا وأمیركا الجنوبیّة). كما توجد األدلّة على الطوفان من سیول الماء على طول أعراف منتصف

األطلس وعلى طول رفوفنا القاریّة. یتحّدث التكوین 11:7 عن ھذا االنفجار العظیم «... فِي ذِلَك الیَْوِم،
اْنفََجَرْت ُكلُّ یَنَابِیعِ اْلغَْمِر اْلعَِظیِم، َواْنفَتََحْت َطاقَاُت السََّماِء». ھلك العالم المعروف في ذلك الزمان (قبل

الطوفان): «اللََّواتِي بِِھنَّ اْلعَالَُم اْلَكائُِن ِحینَئٍِذ فَاَض َعلَْیِھ اْلَماُء فََھلََك» (بطرس الثانیة 6:3).
 

عصر جنّة عدن
 

كان العالم بأسره في وقت الخلق یسوده مناٌخ استوائّي، من القطب الشمالّي إلى القطب الجنوبّي،
وكالھما دعم وفرة الحیاة وحافظ علیھا. كان الناس یعیشون 900 سنة. وكانت الحشرات والزواحف،
مثل الدیناصورات (التي كانت تنمو أكبر وأطول مع تقّدمھا في العمر)، تحظى بحجٍم وطول كبیرین.

نرى أدلّة ذلك العالم االستوائّي العظیم في التشكیالت األحفوریّة العظیمة في العالم الحالّي. كانت أنواع
الحیاة النباتیّة والحیوانیّة وفیرة وُمتنّوعة. ولكنھا، بما في ذلك الدیناصورات، انھزمت فجأةً بسبب

كمیّاٍت ھائلة من ترسب الفیضان الكارثیّة – أي طوفان نوح.
 

وقعت أحداٌث أخرى عالمی�ا مع ظھور العمق. نتج عن ھذا الظھور صفائح تكتونیّة في غطاء
األرض. ھذه الصفائح القشریّة الكبیرة تحت السطح بدأت باالنزالق فولّدت حركةً بركانیّة ھائلة. وھذا
العمل، مع الرماد والمیاه فائقة السخونة الُمحّملة بالمعادن، تسبّبت في تحّجر المواد العضویّة. تم تولید
موجات المّد العظیمة، مّما أّدى إلى دماٍر ھائل. انفتحت طاقات [نوافذ] السماء (التكوین 11:7)، مّما

جلب مادة النسب الكونیّة على األرض. وقعت آالف األقدام من الترسیب في جمیع أنحاء األرض. وفي
أقّل من عاٍم واحد، اكتسبت األرض «عمرھا» (التكوین 6:7؛ 13:8) – ولیس على مدى أكثر من

مالیین أو بالیین السنین كما یریدنا أنصار التطّور أن نُصّدق.
 

عندما تأتي نھایة عصرنا الحالّي، سوف یبدأ العالم بالعودة إلى الظروف التي وقعت في جنّة
عدن في عصرھا الُمبّكر. بحسب إشعیاء النبّي، سوف تكون القّوة التي تحافظ على الحیاة لمناخ العصر

القادم كما كانت قبل الطوفان: «ألَنِّي ھأَنََذا َخاِلٌق َسَماَواٍت َجِدیَدةً َوأَْرًضا َجِدیَدةً، فَالَ تُْذَكُر األُولَى َوالَ
بِيَّ یَُموُت اْبَن ِمئَِة َسنٍَة، تَْخُطُر َعلَى بَال... الَ یَُكوُن بَْعُد ُھنَاَك ِطْفُل أَیَّاٍم، َوالَ َشْیٌخ لَْم یُْكِمْل أَیَّاَمھُ. ألَنَّ الصَّ

َواْلَخاِطُئ یُْلعَُن اْبَن ِمئَِة َسنٍَة» (إشعیاء 17:65، 20).
 

نھایة زماٍن وبدایة زماٍن آخر
 

«نھایة العالم» - أو «نھایة الزمان» - سوف تنھي الظروف المناخیّة الحالیة وتبدأ
سماًء جدیدة وأرًضا جدیدة. من المنطقّي أنھ عند انتھاء حالٍة تبدأ حالةٌ أخرى.

 



نھایة البیئة المادیّة الحالیة
 

نھایة الظروف الجویّة القاسیة
 

بالنسبة لحدوث ھذه البدایة الجدیدة، أعتقد أنھ سوف یكون ھناك انعكاٌس مادّي لألحداث التي
وقعت في طوفان نوح. ففي الفیضان تشكلّت جبالنا الھائلة وودیاننا ومحیطاتنا مع ظھور العمق وھطول

األمطار. وفي النھایة القادمة، سوف تتّم ھذه الحركات بالعكس – سوف تتبّخر المیاه وتغوص الجبال
وتُرَدم الودیان وتنشأ الینابیع مّرةً أخرى في ھذه العملیّة. عندما تتبّخر میاه األرض، فإن «اْلِمیَاِه الَّتِي

فَْوَق اْلَجلَِد» (التكوین 7:1) سوف یعاد تأسیسھا. في األساس، سوف یخلق ھذا مظلّةً من بخار الماء في
جمیع أنحاء الغالف الجوّي العلوّي. وسوف تنتج ھذه المظلّة مّرةً أخرى االحترار الدفیئّي على مستوى
األرض الذي كان یختبره الناس قبل الطوفان. سوف تُحِكم المظلّة السیطرة على اإلشعاع الكونّي الضاّر

وبذلك تنتج مناًخا لطیفًا ودافئًا باإلضافة إلى أسطح ساخنة بالتساوي من القطب إلى القطب. سوف
تقضي مثل ھذه البیئة على جمیع الظروف المناخیّة المؤلمة التي تلحق باألرض مثل العواصف الثلجیّة

والجفاف واألعاصیر والزوابع وما إلى ذلك.
 

أظھرت األبحاث العلمیّة في معھد باتیل في كولومبوس، أوھایو، أن بعض األدوات المعدنیّة
الُمعیّنة (مطرقة) ال یمكن سوى أن تكون قد جاءت من شخٍص عاش قبل الطوفان. ویرجع ذلك إلى

تشكیل أكسید حدید خاّص (FeO) على خالف أكسید الحدید (Fe2O3) التي یتشّكل الیوم (وھو نوٌع من
الغبار أكثر غازیّة). الطریقة الوحیدة التي یمكن من خاللھا تشكیل أكسید الحدید الخاّص ھذا تكون تحت
ظروٍف مختبریّة لمناخین في غیاب ضوء األشعة فوق البنفسجیّة. (تم أیًضا اكتشاف أن بعض الصخور

حاصرت جیوبًا ھوائیّة بنسبة 30٪ من األكسجین. من الُمرّجح أن تكون ھذه الظروف كانت مسؤولة
جزئی�ا عن األعمار الُممتّدة للناس الذین عاشوا قبل الطوفان). أثبت المجتمع الطبّي اآلن أن زیادة

الضغط واألكسجین تُسّرع عملیة الشفاء.
 

تتحّدث كلمة هللا عن ھذه المیاه في الغالف الجوّي العالي على أنھا موجودة في المستقبل وباقیة
إلى األبد. «َسبِِّحیِھ یَا َسَماَء السََّماَواِت، َویَا أَیَّتَُھا اْلِمیَاهُ الَّتِي فَْوَق السََّماَواِت ... ألَنَّھُ أََمَر فَُخِلقَْت، َوثَبَّتََھا

إِلَى الدَّْھِر َواألَبَِد» (المزمور 4:148-6). منطقی�ا، إذا كانت موجودة قبل الطوفان ولم تعد موجودة اآلن
ولكن ستكون موجودة في المستقبل، فبالتالي ال بّد من استعادتھا.

 
نھایة الجزر البركانیّة

 
سوف تتسّوى الجبال والودیان «ُكلُّ َوَطاٍء [واٍد] یَْرتَِفُع، َوُكلُّ َجبَل َوأََكَمٍة یَْنَخِفُض، َویَِصیُر
اْلُمْعَوجُّ ُمْستَِقیًما، َواْلعََراقِیُب َسْھالً» (إشعیاء 4:40). ھذا ُمؤّكٌد في الرؤیا 20:16: «َوُكلُّ َجِزیَرةٍ

َھَربَْت، َوِجبَاٌل لَْم تُوَجْد».
 



سوف تعید ھذه التغییرات المادیّة بیئة األرض إلى حالتھا األصلیّة، مّما یجعلھا مكانًا أكثر
مالئمة للسكن. سوف تصبح كلٌّ من القمم الجلیدیّة القطبیّة والصحارى أرًضا خصبة مّرةً أخرى

ومالئمة للرعي والزراعة. وسوف تصبح المحیطات الواسعة بحاًرا ضیّقة ضحلة. وجمیع الجبال
البارزة سوف تصبح تالًال. وسوف تغرق الجزر البركانیّة (الجبال تحت المحیط مثل الیابان وھاواي)

وتصبح قاًعا مصقوالً للبحر.
 

رجوع الینابیع
 

یتعیّن إعادة تشكیل الینابیع تحت األرض من خالل انھیار الجبال، وسوف تساعد على استعادة
الحیاة الوفیرة لألرض. «ِلذِلَك الَ نَْخَشى َولَْو تََزْحَزَحِت األَْرُض، َولَِو اْنقَلَبَِت اْلِجبَاُل إِلَى قَْلِب اْلبَِحاِر.

ُح َمِدینَةَ ِهللا، َمْقَدَس َمَساِكِن اْلعَِلّيِ» َھا. ِسالَْه. نَْھٌر َسَواقِیِھ تُفَّرِ تَِعجُّ َوتَِجیُش ِمیَاُھَھا. تَتََزْعَزُع اْلِجبَاُل بُِطُمّوِ
(المزمور 4-2:46).

 
رأى حزقیال النبّي في األصحاح 47 ھذا النھر المستقبلّي یتدفّق شرقًا إلى البحر المیّت، مّما

یجعل المیاه المالحة عذبةً ویعیل أسراب الكائنات الحیّة. وبالتالي سوف تكون ھناك نھایةٌ للبحر المیّت
الشھیر الذي یرفض أن یدعم الحیاة.

 

نھایة اللعنة
 

راجعنا للتّو بعض التغییرات المادیّة التي ستحدث في المستقبل، والتي ستُحّدد نھایة ھذا الزمان.
یقول التكوین 17:3 إن الیاء سوف یبدأ في إزالة لعنة األرض التي أعلنھا في بدایة (ألف) التاریخ

البشرّي. جلبت اللعنة إلى األرض ما وصفھ بولس الّرسول في رومیة 8 بالبُطل والفساد والتمّخض.
وكما ھو معروٌف، فإن اللعنة صدرت بسبب الخطیّة. ویمكن تعریف الخطیّة على أن اإلنسان یعمل ما
یحلو لھ. مثلما كان الناس قبل الطوفان یعملون ما یحلو لھم فنالوا الجزاء، أي الطوفان، ولذلك على مّر

التاریخ كان الناس یعملون ما یحلو لھم وھكذا كانوا یُھیّئون أنفسھم للدینونة، أي الضیقة، التي تُؤّدي إلى
النھایة. ترتبط النھایة بیوم انتقام إلھنا (إشعیاء 2:61)، الذي سیكون وحده، بعد دینونتھ، قادًرا على

إزالة اللعنة.
 

العالمة وسحاب السماء
 

في متّى 3:24، طلب التالمیذ الیھود عالمةً. وطالب العالمة شخٌص یبحث عن
أعجوبٍة أو معجزة. فأعطاھم المسیح عالمة نھایة الزمان. في ذلك الوقت، لن تكون األرض فیما بعد

بدون عالمٍة على الحضور المادّي �. ولذلك، تنتھي األزمان التي تخلو من العالمات.
 

«َوِحینَئٍِذ تَْظَھُر َعالََمةُ اْبِن اِإلْنَساِن فِي السََّماِء. َوِحینَئٍِذ تَنُوُح َجِمیُع قَبَائِِل األَْرِض، َویُْبِصُروَن
ةٍ َوَمْجٍد َكثِیٍر» (متّى 30:24). اْبَن اِإلْنَساِن آتِیًا َعلَى َسَحاب السََّماِء بِقُوَّ



 
سوف تأتي النھایة إذًا بالسحب. ھذه السحب تشبھ السحابة في زمان تیھان موسى لمّدة 40 عاًما
في البریّة، والتي كانت على ھیئة عمود سحاٍب نھاًرا وعمود ناٍر لیالً لإلرشاد (الخروج 21:13). ھذه
السحابة ھي مجد الّرّب - مجد الشكینة (لمزیٍد من التفاصیل، انظر «عید المظال» في الفصل الثالث،

«متى»). سوف یظھر مجد الشكینة ویبقى في المرة القادمة (إشعیاء 5:4، 6). سوف یكون إعالن الّرّب
یسوع مع جنده السماوّي (تسالونیكي الثانیة 7:1؛ یھوذا 14).

 

استعالن المسیّا
 

سوف تكون النھایة ھي اإلعالن عن المجيء الثاني لیسوع المسیح، والمناداة بیوم النقمة. سوف
یأتي في المرة القادمة كأسٍد ولیس كحمٍل؛ سوف یأتي باعتباره المسیّا ابن داود ولیس المسیّا ابن یوسف:

ُسوَن قُدُّوَس یَْعقُوَب، ُسوَن اْسِمي، َویُقَّدِ «... َرّبِ اْلُجنُوِد ... بَِزْوبَعٍَة َوَعاِصٍف َولَِھیِب نَاٍر آِكلٍَة ... یُقَّدِ
َویَْرَھبُوَن إِلھَ إِْسَرائِیَل» (إشعیاء 6:29، 23).

 
، الَِّذي َطعَنُوهُ، َویَنُوُحوَن َعلَْیِھ َكنَائِحٍ َعلَى َوِحیٍد لَھُ، َویَُكونُوَن فِي َمَراَرةٍ َعلَْیِھ «فَیَْنُظُروَن إِلَيَّ

َكَمْن ُھَو فِي َمَراَرةٍ َعلَى بِْكِرِه. فِي ذِلَك اْلیَْوِم یَْعُظُم النَّْوُح فِي أُوُرَشِلیَم» (زكریّا 10:12-11). (الحظ أن
النھایة ترتبط بـ «ذلك الیوم»، وھو مصطلٌح ورد ذكره مراًرا في الكتاب الُمقّدس ویتساوى مع مصطلح

یوم الّرّب).
 

النواح على ابٍن تعّرض للطعن یُشَرح بمزیٍد من اإلیضاح: «ُھَوَذا یَأْتِي َمَع السََّحاِب، َوَستَْنُظُرهُ
ُكلُّ َعْیٍن، َوالَِّذیَن َطعَنُوهُ، َویَنُوُح َعلَْیِھ َجِمیُع قَبَائِِل األَْرِض» (الرؤیا 7:1)

 
من الواضح أننا نرى أن المسیح العائد سوف یكون معروفًا بأنھ الذي ُطِعَن. من أورشلیم،

وحول األرض، سوف یكون ھناك نواٌح عظیم ألنھم سیفھمون في النھایة السّر الذي أنكروه، أن یسوع
المسیح كان دوًما الُمخلّص وهللا ومسیّا إسرائیل!

 
في ذلك الیوم العظیم والمرعب، سوف یكون ھناك أیًضا نواٌح ألن النقمة سوف یُجریھا ذاك من

» (إشعیاء 2:61). بالنعمة الثمینة الُمتمثّلة ّبِ جاء قبالً إلى شعبھ ولسان حالھ «ألُنَاِدَي بَِسنٍَة َمْقبُولٍَة ِللرَّ
في ابن اإلنسان، أتّم هللا تلك النبّوة أمام أعینھم وآذانھم عندما أخبرھم المسیح عن نفسھ (لوقا 17:4-

21). فیا لیتھم آمنوا!
 

نھایة أیّام نوح
 

      سوف یسكب هللا غضبھ على البشر بسبب شّرھم وفسادھم وعدم إیمانھم – وھو غضٌب
سوف یتزاید إلى الحّد الذي كان علیھ في أیّام نوح. سأل التالمیذ عن النھایة في متّى 3:24،

وأخبرھم المسیح حینئٍذ أنھا ستكون كما كانت في أیّام نوح.



سوف تكون ھناك أوقاٌت رھیبة في األیّام األخیرة، كما تشرح وتُوّضح تیموثاوس الثانیة 1:3-
فِیَن، َغْیَر َطائِِعیَن ِمیَن، ُمْستَْكبِِریَن، ُمَجّدِ 4: «ألَنَّ النَّاَس یَُكونُوَن ُمِحبِّیَن ألَْنفُِسِھْم، ُمِحبِّیَن ِلْلَماِل، ُمتَعَّظِ
، بِالَ ِرًضى، ثَاِلبِیَن، َعِدیِمي النََّزاَھِة، َشِرِسیَن، َغْیَر ُمِحبِّیَن ِلَواِلِدیِھْم، َغْیَر َشاِكِریَن، َدنِِسیَن، بِالَ ُحنُّوٍ

ِللصَّالَحِ، َخائِنِیَن، ُمْقتَِحِمیَن، ُمتََصلِِّفیَن، ُمِحبِّیَن ِللَّذَّاِت ُدوَن َمَحبٍَّةِ ِ�».
 

یبدو كما لو أن أیّام نوح نعیشھا اآلن بالفعل! عندما ُسئَِل المسیح «... َوَما ِھَي َعالََمةُ َمِجیئَِك
َواْنِقَضاِء الدَّْھِر؟» (متّى 3:24)، وصف بالتفصیل ما سیحدث (متّى 24-25) – وھو وصٌف یستعرض

سفر الرؤیا من األصحاحات 6 إلى 19. َكتَِب سفر الرؤیا باھتماٍم خاّص لما یحدث وسیحدث ألّمة
إسرائیل. إنھ یُغّطي مدى أزمنة النھایة، من مجمع أفسس في األصحاح 2، إلى أورشلیم الجدیدة كما ھو

ُمسّجٌل في األصحاح 22. األیّام األخیرة للمجامع (الكنائس) المختلفة ستكون كما كانت خالل أیّامھا
األولى.

 
یعتقد معظم ُمفّسري الكتاب الُمقّدس تقریبًا أن جمیع الكنائس في األصحاحین الثاني والثالث من

سفر الرؤیا أو معظمھا، یرد سیاقھا في الماضي. ولكن الفحص المتسلسل للمقاطع یُوّضح أن الكنائس
یھودیّة في طبیعتھا، فھي موجودةٌ في «ِضیقٍَة َعِظیَمٍة» (الرؤیا 22:2) – وھذه الضیقة مستقبلیّة.

 
 

الضیقة سوف تُؤّدي إلى النھایة
 

سوف یمّر الناس بالضیقة العظیمة (كما یظھر بوضوحٍ مع كنیستي سمیرنا وثیاتیرا)! لن یكون
لھذه المحنة مثیٌل منذ بدایة العالم، بما في ذلك أیّام نوح، ولن یكون لھا مثیٌل (متّى 21:24). أّما األشیاء
التي ستحدث فسوف تكون أّوالً دینونة هللا على إسرائیل، وثانیًا دینونة هللا على األمم (بقیّة البشر). وما
سیحدث إلسرائیل ُموّضٌح في كّلٍ من العھد القدیم والعھد الجدید في الكتاب الُمقّدس – في سفر دانیال

وسفر الرؤیا.
 

نھایة 490 سنٍة من الخطیّة
 

قضى هللا على الیھود وأورشلیم في مھلٍة مقدارھا 490 سنٍة بإنھاء المعصیة وإنھاء الخطایا
وكفّارة اإلثم وبلوغ البّر األبدّي وختم الرؤیا والنبّوة الكتابیّة ومسح قدوس القّدوسین (دانیال 24:9).

(لمزیٍد من التفاصیل، انظر «العّد التنازلّي» في الفصل 3، «متّى»). ھذا اإلنھاء للخطیّة مشروٌح في
العھد الجدید: «َولِكنَّ اْلُكلَّ ِمَن ِهللا، الَِّذي َصالََحنَا ِلنَْفِسِھ بِیَُسوَع اْلَمِسیحِ، َوأَْعَطانَا ِخْدَمةَ اْلُمَصالََحِة...

تََصالَُحوا َمَع ِهللا. ألَنَّھُ َجعََل الَِّذي لَْم یَْعِرْف َخِطیَّةً، َخِطیَّةً (تقدمة خطیّة) ألَْجِلنَا، ِلنَِصیَر نَْحُن بِرَّ ِهللا فِیِھ»
(كورنثوس الثانیة 18:5، 20، 21).

 
 



من خالل عصیان اإلنسان األّول، آدم (الذي عصا في جنّة عدن)، أدین الجمیع. ومن خالل بّر
آدم الثاني، المسیح (الذي أطاع على الصلیب)، یُقدَّم الخالص للجمیع (رومیة 18:5، 19).

 
یمكننا تحدید أن 483 سنٍة من قرار هللا البالغ مقدراه 490 سنٍة قد اكتملت. انتھت

مّدة الـ 483 سنٍة بقطع الممسوح (المسیّا) (دانیال 26:9). وبعد قطعھ عاد إلى مكانھ (السماء)،
وسوف یبقى ھناك حتّى یطلبھ الیھود بائسین (ھوشع 15:5).

 
تُعَرْف السنوات السبع الباقیة باألسبوع السبعین لدانیال أو بالضیقة. إنھ وقت ضیقة یعقوب
(إسرائیل). یعرض سفر دانیال الخطوط العریضة لما سیحدث في فترة النھایة ھذه: «... َواْنتَِھاُؤهُ

بِغََماَرةٍ، َوإِلَى النَِّھایَِة َحْرٌب َوِخَرٌب قُِضَي بَِھا. َویُثَبُِّت َعْھًدا َمَع َكثِیِریَن فِي أُْسبُوعٍ َواِحٍد، َوفِي َوَسِط
ٌب َحتَّى یَتِمَّ َویَُصبَّ اْلَمْقِضيُّ َعلَى ُل الذَّبِیَحةَ َوالتَّْقِدَمةَ، َوَعلَى َجنَاحِ األَْرَجاِس ُمَخرَّ األُْسبُوعِ یُبَّطِ

ِب» (دانیال 26:9، 27). ولذلك، مع الضیقة یضع الّرّب نھایةً لمّدة الـ 490 سنٍة من الخطیّة غیر اْلُمَخّرِ
المتصالحة وعواقبھا.

 

ضّد المسیح
 

ف دانیال الُمخّرب في المقطع الوارد أعاله بأنھ الشخص الذي سوف یُخّرب المدینة یُعّرِ
والمقدس، وذلك بعد مجيء المسیّا (دانیال 26:9).5 وبما أن أورشلیم والھیكل تعّرضا للخراب في

العام 70 بعد المیالد على ید الرومان، فإن ذلك الشخص سیكون حامالً الجنسیّة الرومانیّة.  .لن
یكون فقط من اإلمبراطوریَّة الرومانیَّة المستعادة، ولكن األھّم من ذلك سیكون من اإلمبراطوریَّة

الیونانیَّة المستعادة. إنھ الوحش المذكور في الرؤیا 2:13 الذي ھو شبھ نمٍر ویُمثِّل الیونان. الجسم
ھو الجزء األكثر ھیمنة في الحیوان. والنمر یكمن في انتظار فریستھ ثم یقفز فجأةً علیھا ویلتھمھا.

سوف یكمن للخداع وھو متعطٌش للدماء. وضّد المسیح، بعجائبھ الكاذبة ومعجزاتھ ومواھبھ العظیمة،
ا في النھایة، سوف یغوي جموًعا لنفسھ ویقودھا إلى الدمار.سوف یكون ھذا الشخص «سببًا» ُمھم�
وسوف تتصادف نھایتھ مع النھایة. وبما أنھ سیكون مركًزا للعدید من األمور التي ستحدث خالل

الضیقة وسیكون «خادًما» قّوی�ا (ُمنفّذًا للدینونة) للیاء، دعونا ننظر إلیھ عن قرٍب. لیس من الممكن أن
نشرحھ بالتفصیل مثل األعمال األخرى الجدیرة بالمالحظة.6

 
ھذا «السبب» الُمھّم تنبّأ بھ الكتاب الُمقّدس في بدایتھ (في الوقت نفسھ الذي تنبّأ فیھ بالمسیح

للمّرة األولى)، مباشرةً بعد السقوط، عندما قّرر اإلنسان والشیطان أّوالً العصیان! قیل الكالم التالي إلى
الحیّة (الشیطان): «َوأََضُع َعَداَوةً بَْینَِك َوبَْیَن اْلَمْرأَةِ، َوبَْیَن نَْسِلِك َونَْسِلَھا. ُھَو یَْسَحُق َرأَْسِك، َوأَْنِت

تَْسَحِقیَن َعِقبَھُ» (التكوین 15:3).  عالوة على ذلك، ینكشف مكان والدة نسل الحیَّة ھذه. تنبَّأ میخا النبّي
ا أَْنِت یَا بَْیَت لَْحِم أَْفَراتَةَ، َوأَْنِت َصِغیَرةٌ أَْن تَُكونِي بمیالد المشیر العجیب (إشعیاء 6:9) في بیت لحم: "أَمَّ

بَْیَن أُلُوِف یَُھوَذا، فَِمْنِك یَْخُرُج ِلي الَِّذي یَُكوُن ُمتََسلًِّطا َعلَى إِْسَرائِیَل، َوَمَخاِرُجھُ ُمْنذُ اْلقَِدیِم، ُمْنذُ أَیَّاِم
یر سوف یولد في نینوى: "ِمْنِك َخَرَج اْلُمْفتَِكُر األََزِل" (میخا 2:5). وتنبَّأ النبّي ناحوم بأن المشیر الشّرِ

ا، اْلُمِشیُر بِاْلَھالَِك" (ناحوم 11:1). ال تشیر ھذه اآلیة إلى الملك سنحاریب (ملك آشور)، ّبِ َشر� َعلَى الرَّ



ّب (النھایة) معروٌض ھنا. انظر اآلیة 7:1 "... یوم الضیق ...". وھو رمٌز لضّد المسیح، ألن یوم الرَّ
ّب في نظر ناحوم، أي اآلیات 2 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و12 انظر أیًضا األحداث األخرى لیوم الرَّ

و15!
 

كانت نینوى عاصمة آشور. ولذلك، فإن المولود ھناك سیكون من آشور. ولھذا السبب یشیر
الكتاب الُمقدَّس إلى ضّد المسیح باسم اآلشورّي. "َوْیٌل ألَشُّوَر قَِضیِب َغَضبِي، َواْلعََصا فِي یَِدِھْم ِھَي

َسَخِطي" (إشعیاء 5:10). انظر أیًضا إشعیاء 1:10؛ 25:14. إنھ قادٌم من التقسیم الشرقّي
لإلمبراطوریَّة الرومانیَّة القدیمة ولیس من التقسیم الغربّي. الحظ في الملحق: الشكل الثاني، خریطة

اإلمبراطوریَّة الرومانیَّة القدیمة، أن الموصل (نینوى سابقًا، عاصمة آشور) كانت داخل حدودھا.
عالوة على ذلك، كشف النھایة بنفسھ من خالل دانیال النبّي أن ضّد المسیح سوف یأتي من الشمال

(آشور) (دانیال 12-8:8).
 

یشرح دانیال أن مملكة اإلسكندر كانت ستنقسم إلى أربع ممالك. فالقرن الصغیر الذي ظھر كان
راً في أنطیوخوس أبیفینس (وھو ة ُمبّكِ من االنقسام السلوقّي الذي شمل سوریا وآشور. وقد تحقَّقت النبوَّ
رمٌز لضّد المسیح). وسوف یكون التحقیق الالحق في ضّد المسیح نفسھ. ولھذا السبب قال جبرائیل إن

الرؤیة كانت معنیة بوقت النھایة (دانیال 19:8). في النھایة، سوف یصیر ھذا القرن الصغیر كبیًرا
َؤَساِء" (دانیال 25:8)، الذي ھو النھایة. لدرجة أنھ "... یَقُوُم َعلَى َرئِیِس الرُّ

 
ل ملك آشور أسباط الشمال العشرة إلسرائیل (الملوك الثاني 23:17). وكان من بین رحَّ

ل من نصب التمثال المنحوت للعبادة (القضاة األسباط العشرة سبط دان. من المعتقد أن بني دان كانوا أوَّ
30:18)، وھو انتھاٌك للوصیَّة الثانیة من الوصایا العشر. یوجد مقطٌع غامض یتحدَّث عن سبط دان:

"یَُكوُن َداُن َحیَّةً َعلَى الطَِّریِق، أُْفعُوانًا َعلَى السَّبِیِل..." (التكوین 17:49). والكلمة المرجعیَّة المستخدمة
للحیَّة ھناك، بحسب قاموس ستروتغ، ھي رقم 8207. إنھا كلمة syphiyphon أي األفعى المقرنة.

تنتمي األفعى إلى جنس Cerastes بحسب موقع ویكیبیدیا. وھي ثعابین تعیش في الصحراء في الشرق
األوسط وشمال أفریقیا. تُنقِّب تحت األرض وال تترك سوى قرونھا فوق األرض وتھّز قرونھا لجذب

الفرائس غیر المرتابة. تبدو القرون مثل الدیدان القافزة. وعندما تقترب الفریسة لالستطالع تقفز األفعى
ة من الكمین وتغرز أنیابھا في الحیوان غیر المرتاب. وبھذه الطریقة، سوف یكون ضّد المسیح بالقوَّ

نفسھ مثل الحیَّة القدیمة في جنَّة عدن – أحیل جمیع حیوانات البریَّة (التكوین 1:3). ولذلك، یبدو أن ضّد
المسیح قد یكون من سبط دان.

 
بعد طرد بني إسرائیل إلى آشور في بدایة الشتات، تزاوجوا مع اآلشوریین في شمال العراق.

وحتَّى یومنا ھذا یوجد یھوٌد ھناك، وما زالت اللغة اآلرامیَّة مستخدمة – وھي اللغة التي كان یتحدَّث بھا
النھایة نفسھ عندما كان على األرض. ھذا الشعب الكردّي من العراق لھ خلیٌط بین الیھود واألمم. ینّص
ا اإلسالم، من ناحیٍة أخرى، فیقول القانون الیھودّي على أن الطفل المولود ألٍم یھودیَّة یرث ھویتھا. أمَّ

إنھ یرث ھویة األب. ولذلك، فإن ضّد المسیح سوف یكون لھ نسٌب یھودّي من طرف األم ونسٌب
إسالمّي من طرف األب. ولتحقیق أّي نوعٍ من السالم الُمؤقَّت، سوف یحتاج لقبول جمیع األطراف



المعنیَّة لھ. وبما أن الیھود سوف یقبلون ضّد المسیح، ینبغي أن تكون لھ جذوٌر یھودیَّة. وسوف یحتاج
أیًضا لقبول الشیعة والُسنَّة لھ – وھما الطائفتان الدینیَّتان الرئیسیَّتان في اإلسالم. فالمسلون لن یقبلوا

زعیًما دینی�ا أو سیاسی�ا لھم إالَّ إذا كان من نسل محمد أو یُعتقد أنھ مثلھ. ولذلك، ربَّما یكون اإلمام الثاني
عشر الخفّي للشیعة، واإلمام المنتخب باإلجماع للُسنَّة. ولذلك ستكون لھ ُكّل الثروة النفطیَّة إلیران

تھ العسكریَّة وصالتھ العائلیَّة بالیھود والعراق. وبما أن ثرواتھ النفطیَّة تدعم عملتھ الرقمیَّة، ومع قوَّ
ل من الضیقة لمدَّة 1260 یوًما سوف توجد "عائلة سعیدة كبیرة"! والشیعة والُسنَّة، فإن النصف األوَّ

 
ز معاھدة سالٍم قائمة منذ 7 سنواٍت د أو یُعّزِ سوف یُوقِّع ضّد المسیح، أو على األرجح سوف یُؤّكِ

بین إسرائیل وجیرانھا (انظر الكلمة العبریَّة رقم 1396 في قاموس سترونغ). سوف یكون شعاره
"السالم واألمان". ولكن في منتصف معاھدة السالم الدائمة 7 سنواٍت (بحسب التقویم العلمانّي للسنة
باعتبارھا 365 یوًما) یخرق المعاھدة ویوقف التقدمات المعادة. وسوف یظھر بعد ذلك على حقیقتھ.

سوف ینكر أیَّة آلھٍة وحتَّى أسالفھ ویُظِھر أنھ لم یكن سوى كاذٍب بعد ُكّل شيٍء! سوف یطلب بعد ذلك
أن یُعبَد كا�! ومن بین أسباب وقف التقدمات ھو أن رئیس المالئكة میخائیل یطرد الشیطان في

منتصف الضیقة من السماء. یحدث ذلك مباشرةً بعد قیام یھود العھد القدیم المحفوظین من قبورھم
(دانیال 2:12) وانتقال غیرھم من النفوس الحیَّة الذین سیختارون "النھایة" (إشعیاء 7:66) قبل أن تأتي

الحیَّة القدیمة إلى الھیكل المعاد بناؤه!
 

ّب إن إصعاد التقدمات ھناك أشبھ بإصعاد دم خنزیٍر (إشعیاء 3:66). ال یرید الشیطان قال الرَّ
ّب الشیطان أیَّة تقدماٍت یبدو أنھا ُمقدَّمة إلى هللا، والنھایة نفسھ یمقت التقدمات. ولذلك، سوف یستخدم الرَّ

لوقف التقدمات. سوف تكون عبادة األوثان قائمة في ذلك الوقت مثل العھد القدیم عندما كانوا یعبدون
عشتورث وبعل وتّموز في الھیكل (أخبار األیَّام الثاني 7-4:34).

 
إلیك لمحاٌت تاریخیَّة مفیدة عن العبادة الدینیَّة القدیمة:

 
ل ٍد شھیر على األرض بعد الطوفان. أسَّس أوَّ ل ُمتمّرِ كان نمرود من أحفاد نوح، وأوَّ

إمبراطوریٍَّة عالمیَّة في بابل، والتي ُعِرفْت الحقًا باسم بابل ثم نینوى (في الموصل الحدیثة) (التكوین
ج نمرود سمیرامیس بحسب التاریخ أو في األسطورة. ابتدعت سمیرامیس دینًا 8:10-12). تزوَّ

غامًضا في بابل ونشرت ھناك أن نمرود عند موتھ صعد إلى الشمس ومن ثمَّ ینبغي أن یُسمَّى بعل، إلھ
الشمس. ثم نصبت نفسھا كإلھٍة. كان تُعلِّم بأن القمر إلھٌ یدور دورةً مدَّتھا 28 یوًما ثم تكون اإلباضة

ل. عندما یكون بدًرا. زعمت بأنھا أتت من القمر في أّول بدٍر بعد االعتدال الربیعّي، في یوم األحد األوَّ
كانت تُعَرف باسم عشتار (كلمة Easter ھي الصیغة األنجلوسكسونیَّة لكلمة عشتار) وباسم ملكة

بت بأشعَّة إلھ الشمس بعل، أي نمرود الصاعد، وأنھا السماء وكذلك أّم هللا. ثم زعمت عشتار أنھا ُخّصِ
ولدت تّموز ابن إلھ الشمس. روت ملكة السماء أن تّموز صعد إلى أبیھ بعل وأنھ كان إلھ الشمس المعاد

تجسُّده. كانت عشتار إلھة الخصوبة الوثنیَّة عاریة الصدر، وأقامت أیًضا حفالت عربدةٍ جنسیَّة بین
ین بأطفالھن في عید الفصح التالي! وكان البكاء لتّموز یشیر إلى عاھرات المعابد اللواتي ُكّن یُضّحِ

عملیَّة الحداد لرمزیَّة الموت/القیامة للفصح. بكت عشتار على وفاة ابنھا تّموز وأجبرت النساء على
تقلید الحداد لمدَّة 40 یوًما، أي لمدَّة یوٍم واحد عن ُكّل سنٍة عاشھا. كان الحداد یُجرى بصفٍة أساسیَّة في



شھر تّموز (بالتقویم العبرّي) الذي یتوافق مع تقویمنا الشمسّي الیوم، من منتصف یونیو/حزیران إلى
منتصف یولیو/تّموز. ثم وسَّعت عبادتھا المرتبطة بالخصوبة كي تمتّد إلى الربیع وتنعكس عند االحتفال

بالتجدید الزراعّي مثل وقت حصاد الشعیر (Wikibooks.org "الدین الغامض").
 

یُخبِرنا الكتاب الُمقدَّس بأنھ سوف توجد ضیقةٌ عظیمة تكون نھایتھا أن تكون إسرائیل مدوسةً
من األمم (غیر الیھود) حتَّى تُكمَّل أزمنة األمم (لوقا 24:21). یرى دانیال في سفره أن ھذا سیكون إلى
ألفین وثالث مئة صباحٍ ومساٍء (دانیال 14:8). تبدأ تلك األیَّام الـ 2300 بعد بدء الضیقة التي تستمّر 7

سنواٍت. تبدأ الضیقة بتأكید أو تعزیز معاھدة سالٍم قائمة مع إسرائیل وجیرانھا المسلمین (دانیال
ز في الیوم العاشر من تشري. وبسبب عصیان شعب هللا المختار (الیھود) 27:9)، والتي تتأكَّد أو تتعزَّ

ل ذبائحھم وتقدماتھم الیومیَّة التي یبلغ عددھا 2300 إلى "القرن الصغیر"، أي ضّد المسیح، یُحّوِ
ا البدایة والنھایة المرتبط بالكائنات الشیطانیَّة وخصوًصا في وقت رجسة الخراب (دانیال 11:12). أمَّ

ّب وفي نھایة أسبوع اإلنسان. سوف فسوف یسحق رأس الحیَّة القدیمة (التكوین 15:3) في بدایة یوم الرَّ
ینتھي ھذا بعد 3 سنواٍت من رجسة الخراب الخاصَّة بضّد المسیح. راجع فصل "متى" – قسم "عید یوم

ٍب – أي معركة ھرمجدون! كیبور أي یوم الغفران". تنتھي األیَّام الـ 2300 بعالمة تعجُّ
 

یعتمد التقویم الیھودّي على أوجھ القمر. فبما أن 12 شھًرا من الشھور القمریَّة تقّل عن السنة
اٍت في دورةٍ ُمدَّتھا 19 سنة، وھذا ما یُعَرف باسم السنة الشمسیَّة بنحو 11 یوًما، فإنھ یُضاف شھٌر 7 مرَّ

الكبیسة. ولذلك، یُضاف شھٌر واحد ُكّل سنتین إلى 3 سنواٍت. توجد فجوةٌ زمنیَّة في منتصف الضیقة
ل 42 شھًرا والجزء الثاني من ل من الضیقة، أي أوَّ التي تستمّر 7 سنواٍت. تقع الفجوة بین الجزء األوَّ

الضیقة، أي آخر 42 شھًرا. یمكن أن تشمل ھذه الفجوة شھرین، یضافان بالضرورة بسبب السنتین
ّب كما حدث في أوقاٍت ة الرَّ الكبیستین، في فترة 7 سنواٍت. سوف یوجد ببساطٍة توقٌُّف في ساعة نبوَّ
أخرى. على سبیل المثال، الفجوة الزمنیَّة بین األسبوع 69 واألسبوع 70 من دانیال 26:9-27 عند

صلب المسیَّا (في األسبوع 69)، وتأخیر "األسبوع" األخیر من الضیقة (األسبوع 70). ولذلك، یمكن
ل. وبالتالي، سوف یوجد شھٌر إضافة شھرین إلى الضیقة. یُعَرف الشھران اإلضافیَّان باسم آذار األوَّ

ل من الضیقة وشھٌر آخر في النصف األخیر من الضیقة. وبعد ذلك، واحد یضاف في النصف األوَّ
ر الثالثین سوف یتزامن التقویم القمرّي مع التقویم الشمسّي أو تقویم الحصاد. وھذا الشھر اإلضافّي یُفّسِ

یوًما اإلضافیَّة في المقطع الوارد في سفر دانیال (دانیال 11:12) الذي یبدو أنھ أفلت من الطالب
ة الكتاب الُمقدَّس آلالف السنین. یتحدَّث ھذا المقطع عن 1290 یوًما من رجسة الخراب الجاّدین لنبوَّ

حتَّى النھایة.
 

أیَّام الذبائح والتقدمات المذكورة أعاله التي تبلغ 2300 یوًما ھي أیَّاٌم حرفیَّة مدَّة الواحد منھا 24
ساعة، تماًما كما كان یوجد 40 یوًما حرفیَّا عندما أمطرت السماء 40 یوًما و40 لیلة في طوفان نوح.
من المحتمل أن تستند معاھدة السالم الخاصَّة بضّد المسیح على السنة الشمسیَّة التي مدَّتھا 365 یوًما.

ولذلك، یمكن إضافة شھرین آخرین إلى مدَّة السنوات السبع من السنوات القمریَّة التي یبلغ الواحدة منھا
360 یوًما في التقویم الیھودّي. وھذا یمكن أن یجعل ذبائح األیَّام الـ 2300 التي تبدأ في الضیقة بعد

وز. شھرین، في الشھر الرابع من السنة الیھودیَّة، في 20 تمَّ
 



وز في الفترة المعروفة بثالثة أسابیع النوح. واألسابیع الثالثة ھي فترة نوحٍ سنویَّة یحّل 20 تمَّ
وز أي الشھر الرابع وتنتھي في 9 آب أي الشھر الخامس. ینوح فیھا الیھود في الصیف. تبدأ في 17 تمَّ
وز. وتحفل األسابیع الثالثة بما ھو أكثر من الصوم والنوح. فقد على خراب ھیاكلھم السابقة في 17 تمَّ

أخبرھم حكماؤھم أن أولئك الذین ینوحون على خراب أورشلیم یستحقّون أن یروا إعادة بناءھا مع
ل إلى أیَّام غمرة الفرح مجيء المسیَّا. ویضیفون أیًضا أن جمیع أوقات النوح في التقویم سوف تتحوَّ
د الكتاب الُمقدَّس ھذا، إذ یقول إن أعیاد والسعادة (Chabad.org، "ما ھي األسابیع الثالثة؟"). یُؤّكِ

ل إلى ابتھاجٍ وفرح (زكریا 19:8). وأكَّد الحاخامات النوح في الشھرین الرابع والخامس سوف تتحوَّ
على أن إعادة بناء أورشلیم وھیكلھم یرتبط بقدوم المسیَّا. (سیمونز، الحاخام شراغا، "لماذا ال یؤمن
ة الكتاب الُمقدَّس أدناه، استخدمھ الیھود كسبٍب لعدم الیھود بیسوع"). وبسبب عدم انطباق وقت نبوَّ

اإلیمان بأن یسوع ھو المسیَّا لھم.
 

ُھْم َوأَُكثُِّرُھْم َوأَْجعَُل َمْقِدِسي فِي َوْسِطِھْم "َوأَْقَطُع َمعَُھْم َعْھَد َسالٍَم، فَیَُكوُن َمعَُھْم َعْھًدا ُمَؤبًَّدا، َوأُقِرُّ
ُس بُّ ُمقَّدِ إِلَى األَبَِد. َویَُكوُن َمْسَكنِي فَْوقَُھْم، َوأَُكوُن لَُھْم إِلًھا َویَُكونُوَن ِلي َشْعبًا. فَتَْعلَُم األَُمُم أَنِّي أَنَا الرَّ

إِْسَرائِیَل، إِْذ یَُكوُن َمْقِدِسي فِي َوْسِطِھْم إِلَى األَبَِد" (حزقیال 28-26:37).
 

یتجاھل الیھود أنھ كان یوجد مقدٌس/ھیكٌل في أورشلیم في زمان یسوع الذي تنبَّأ بسبب رفض
شعبھ لھ في المستقبل أن یصیر خرابًا. یبدو أن ضّد المسیح سوف یتولَّى إعادة بناء الھیكل وإعادة

ّب بانخداعھم، وبالتالي الذبائح، ولذلك سوف یؤمنون بأن ضّد المسیح ھو المسیح! وسوف یسمح لھم الرَّ
فإن غالبیَّة الیھود، ثلثّي الُسكَّان الیھود، سوف یھلكون (زكریا 8:13)!

 
سوف تبدأ الذبائح على ما یبدو بعد إعادة بناء الھیكل وبعد بدء الضیقة التي تدوم 7 سنواٍت.

ة الكتاب الُمقدَّس. وبضرب 360 ّب یستخدم 360 یوًما في السنة في نبوَّ یمكن للمرء أن یستنتج أن الرَّ
یوًما في السنة × 7 سنواٍت یكون الناتج 2520 یوًما للضیقة الكاملة. سوف یوجد 2300 یوًما للتقدمات
قبل الوصول إلى النھایة. ولذلك، فإنھ عند طرح 2300 من 2520 یكون الناتج 220 یوًما. سوف تبدأ

التقدمات بعد 220 یوًما/30 یوًما في الشھر، أو 7.33 شھًرا من تأكید أو تعزیز معاھدة السالم الخاصَّة
بضّد المسیح بعد بدء الضیقة التي تستمر لمدَّة 7 سنوات في 10 تشري. وبجمع 7 شھور و10 أیَّام إلى
10 تشري یكون الناتج 20 إیَّار بحسب التقویم الیھودّي – وھو الشھر الثاني من السنة الیھودیَّة. یستند

الوصول إلى ھذا الشھر إلى الشھرین المذكورین أعاله، ولیس بإضافتھ إلى التقویم الیھودّي لمدَّة 7
سنواٍت. یُعرف شھر إیَّار باسم "الفصح الثاني".

 
یوجد شرٌط في العھد القدیم (العدد 10:9-11) یسمح باالحتفال بعید الفصح في شھر إیار. فقد

احتفل بھ حزقیا في ذلك الوقت – أي في الفصح الثاني. وفعل ذلك ألنھ كان قد مرَّ وقٌت طویل منذ
االحتفال بھ، وكانت ھناك حاجةٌ إلى مزیٍد من الوقت إلتمام عملیَّة التطھیر والتقدیس للھیكل والكھنة

والشعب وللسماح للناس بالسفر إلى أورشلیم. ربَّما یكون الھیكل قد أعید بناؤه وقت الضیقة وكان ھذا
ل بعید الفصح منذ وقٍت طویل للغایة. ولذلك، كان یمكن االحتفال بھ أیًضا في شھر ھو االحتفال األوَّ

إیار، أي في وقت عید الفصح الثاني. ابتداًء من ھذا االحتفال سوف یوجد 1040 یوًما (1260 یوًما -



220 یوًما) للوصول إلى 10 نیسان، في منتصف الضیقة، وقبل أیَّاٍم من رجسة الخراب في الھیكل.
سوف یكون ذلك في الفصح الرابع لضّد المسیح.

 
كان یُحتفل في الماضي یوم 10 نیسان بـ "یوم اختیار الحمل" (الخروج 3:12، 6) قبل أربعة
م نفسھ عبر ّب الذي یبدأ عند غروب الشمس في 14 نیسان. وقد ركب الخالق/الُمتّمِ أیَّاٍم من فصح الرَّ

باب الضأن في أورشلیم في ذلك الیوم نفسھ (مرقس 11:11)، بینما كانت حمالن التقدمات األخرى تمّر
بھا في الوقت نفسھ منذ 2000سنة! في ذلك الیوم، كان على المرء اختیار حمٍل وفحصھ بحثًا عن البقع
والعیوب حتَّى 14 نیسان. وفي ذلك الوقت، كان یجب تقدیم الحمل في المساء (الخروج 6:12). انظر

فصل "متى" – "عید الفصح" لمزیٍد من التفاصیل. قبل انقضاء الـ 1040 یوًما المذكورة أعاله، سوف
ر تكون احتفاالت الفصح قد انقضت! اٍت، وفي وقت الفصح الرابع الُمقرَّ یكون الفصح قد مّر ثالث مرَّ

سوف تكون ھذه بدایة النھایة! في ذلك الوقت تبدأ الضیقة العظیمة حیث "یظھر" ضّد المسیح في
أورشلیم. لن یأتي بالتأكید متواضعًا على حماٍر. ولكنھ من المحتمل أن یكون راكبًا حصانًا أبیض أو شیئًا

آخر. یجب أن یكون من السھل معرفة أن ھذا الراكب ُمغطَّى بالبقع والعیوب. فحتَّى ذلك الحین یكون
ًرا كحمٍل، ولكنھ في الواقع كان ذئبًا في ثوب حمٍل وسوف یظھر أنھ ذئٌب في ذلك الوقت! ثم ، ُمتنّكِ

ب اإللھ لیموت سوف یأتي الذئب كي یموت اآلخرون من أجلھ على عكس فصح الحمل حیث جاء الرَّ
عن اآلخرین.

 
ّب الُمتعبِّدین في الھیكل ھناك في ذلك الوقت، والذین ال یعرفون شكل الحمل، سوف یعطي الرَّ
أّي شيٍء یبكون علیھ غیر تّموز! ولكن قبل أن یفعل ذلك بفترةٍ وجیزة سوف یحضر ثماره من حصاد
الشعیر. انظر قسم "عید البكور" في فصل "متى" لالّطالع على تفاصیل ذلك الحصاد. سوف یخطف

ل وقبل بدء النھایة أولئك الذین سیكونون قد "ُوِلدوا من جدیٍد" والذین سیؤمنون بعد االختطاف األوَّ
ّب ھؤالء إلى السماء (إشعیاء 1:57، 7:66؛ لوقا ل. سوف ینقل الرَّ الضیقة العظیمة بضربة البوق األوَّ

یسیھ القائمین من العھد القدیم (دانیال 2:12) – وھم جمٌع كثیر 6:21؛ الرؤیا 5:12)، إلى جانب قّدِ
(الرؤیا 9:7). وبعد ذلك سوف یختم النھایة 144000 شاھًدا وھم فئةٌ خاصَّة من المؤمنین حتَّى ال یمكن
ّب ولن یتركوا سیِّدھم إیذاؤھم خالل األبواق السبعة القادمة في الضیقة العظیمة. سوف یكونون عبیًدا للرَّ
آلخر أبًدا! وفي النھایة، سوف ینشدون أنشودة ال یمكن لسواھم فھمھا وإنشادھا ألنھم وحدھم سیكونون
قد اختبروا الضیقة العظیمة وبقوا من األطھار ولم یكذبوا على اإلطالق. سوف یكونون معزولین عن

بابل الزانیة وعن ضّد المسیح الكاذب.
 

دون إلى المذبح البرونزّي في الھیكل لتقدیم تقدماٍت. لقد بعد تلك األحداث سوف یأتي الجالَّ
عملت في مجال الكیمیاء العضویَّة وأعمل حالیًا في مجال صناعة مستحضرات التجمیل. حصلت على

براءة اختراعٍ وأعمل في توزیع منتجات إزالة الروائح على مدار عقوٍد. أرى أكثر رائحٍة نتنة تجاه
الھیكل المعاد بناؤه. لن یُستخَدم البخور العطرّي الذي كان یُقدَّم لآللھة األخرى في الماضي في فصح

ّب عبدة األوثان أنفسھم في الھیكل م الرَّ ضّد المسیح في منتصف الضیقة! ففي ذلك الوقت سوف یُقّدِ
ع الجثث في ساحات الھیكل كذبیحٍة إللھھم الجدید، نسل الحیَّة، كما فعل یاھو في الماضي. سوف تتجمَّ

وتُترك كي تتحلَّل. سوف تأتي الرائحة الكریھة من بوتریسكین وكادافیرین، وھما مادتان كیمیائیَّتان
د رائحة جثَّة، ولكنھا تتضاعف عضویَّتان تنبعث منھما رائحةٌ كریھة. والرائحة الكریھة لیست ُمجرَّ

َّ ٌ َّ



بعدد الجثَّث ھناك. سوف توجد رائحةٌ كریھة عفنة من الجثَّث ھناك في الھیكل. سوف تكون ھذه ھي
عدالة هللا ورائحة ضّد المسیح الكریھة. سوف تأتي الرائحة الكریھة ممَّن یتعبَّدون لھ. انظر فصل "أین"

– قسم "الدینونة تبدأ عند ھیكل المستقبل".
 

ّب قد أرسل شاھدین إلى األرض من السماء، وھما بالتأكید إیلیَّا في ذلك الوقت سوف یكون الرَّ
وربَّما موسى. والمرأة التي تلد الجمع العظیم في السماء ھي إسرائیل. یجب أن تكون إسرائیل، ألن

ا كنیسة الكتاب الُمقدَّس ال یتحدَّث سوى عن ثالث فئاٍت مختلفة من الشعوب: الیھود واألمم والكنیسة. أمَّ
ھا إسرائیل. واألمم التي تُمثِّلھا العاھرة العظیمة في الرؤیا 17 ال الملكوت في المستقبل فلن تضطھد أمَّ

یمكن أن تكون المرأة المتسربلة بالشمس ألنَّھا تتألَّف من األمم الذین یقومون باالضطھاد. وھذا یعني أن
المرأة المتسربلة بالشمس ال یمكن أن تكون سوى إسرائیل (بنجومھا االثني عشر – أي أسباط إسرائیل

االثني عشر). إنھا إسرائیل التي سوف تواجھ ضیقة زمان یعقوب (إسرائیل). ولذلك، تتألَّف المرأة
المتسربلة بالشمس من الیھود الذین سیكون قد فاتھم االنتقال إلى السماء ولم یُختموا لكنھم سمعوا كالم

النھایة وفّروا من مدینة أورشلیم عند رجسة الخراب. بعد أن تلد المرأة، من المحتمل أن یقودھا موسى
ّب (الخروج 23:23-27). انظر فصل "متى" – قسم "عّد ف بالتعاون مع مالك الرَّ الذي سیتصرَّ
ةً أخرى! في ذلك الوقت، سوف تكون األرض ھي األومر". سوف یوجد التھاٌم فائق للطبیعة مرَّ

د عبور المرأة نھر األردن سوف تحظى برعایٍة فائقة للطبیعة الملتھمة بدالً من البحر األحمر. بُمجرَّ
ةً أخرى حیث سیتوفَّر لھا الماء والمّن. وھذا ُكلّھ یحدث قبل أن یبدأ صوت األبواق السبعة األولى في مرَّ
بدایة الضیقة العظیمة، عندما ال یتبقَّى سوى 1260 یوًما فقط قبل التقاء ضّد المسیح مع النھایة! فمع نقل

ّب لتطھیر البیت مثلما طھَّر یاھو األبرار وعزل المؤمنین الجدد في منتصف الضیقة حان الوقت للرَّ
البیت وتخلَّص من عبدة البعل. ھذا ما حدث بین یاھو والبعل.

 
ا اْنتََھْوا ِمْن تَْقِریِب اْلُمْحَرقَِة قَاَل یَاُھو ِللسُّعَاةِ َوالثََّواِلِث: «اْدُخلُوا اْضِربُوُھْم. الَ یَْخُرْج أََحٌد». "َولَمَّ

فََضَربُوُھْم بَِحّدِ السَّْیِف، َوَطَرَحُھُم السُّعَاةُ َوالثََّواِلُث. َوَساُروا إِلَى َمِدینَِة بَْیِت اْلبَْعِل" (الملوك الثاني
.(25:10
 

ٌح لحزقیال. رأى الصورة الحقیقیَّة لما یجري في الھیكل ھي ما حدث من قبل كما ھو ُموضَّ
حزقیال رؤیا نُِقَل فیھا إلى المستقبل وأُِخذ إلى الھیكل في أورشلیم (حزقیال 8). رأى ھناك صنًما وربَّما

ساریةً كانت قد أقیمت ھناك في الماضي (الملوك الثاني 6:23) وصوًرا منحوتة ونساًء یبكین على
وز وتقدمات بخوٍر غریبة ورجاًال یسجدون عند مدخل الھیكل نحو شروق الشمس. كانت واجھة تمَّ

ا یجعل قدس األقداس، أي المكان الُمخصَّص �، تجاه الھیكل ناحیة الشرق (حزقیال 1:47)، ممَّ
لون ظھورھم �، وكانوا یعبدون إلھ الشمس بعل! ظھورھم. كانوا یُحّوِ

 
ّب عالمةً لألشیاء التي ستأتي (إشعیاء 18:8)، مثلما كان إشعیاء وغیره ممَّن ینتمون إلى الرَّ

ةً أخرى وتتعثَّر في خطیَّتھا كما فعلت في ھكذا سیكون نظراؤھم. سوف تصبح إسرائیل زانیةً مرَّ
ماضیھا (ھوشع 4:5-5). ومثلما ھرب بنو إسرائیل إلى ملك آشور للحمایة في الماضي، سوف یفعلون
ةً أخرى بقبولھم معاھدة السالم لمدَّة 7 سنواٍت مع اآلشورّي في المستقبل أي ضّد المسیح نفسھ. ذلك مرَّ
ومثلما كان في األیَّام الماضیَّة، سوف یكون اآلشوري ھو قضیب غضبھ. سوف یُجازى الیھود مقابل



عبادتھم الطقسیَّة الخارجیَّة في الفصح ألنھم لم یعبدوا هللا بالروح والحّق. لقد رفضوا الذبیحة الكاملة
د یسوع – على الصلیب. ولم  یختاروا الحمل أي والحقیقیَّة التي قدَّمھا هللا نفسھ – أي اإلنسان الُمتجّسِ
الحّق، بل اختاروا الذئب في ثوب حمٍل أي األكذوبة ضّد المسیح. كانت التقدمات والذبائح في الھیكل

مون الذبائح ھناك وأولئك الذین یقتلون ّب. إنھ یساوي بین عبدة األوثان الذین یُقّدِ المعاد بناؤه تُغِضب الرَّ
اآلخرین وینحرون أعناق الكالب ویُصِعدون دم الخنزیر ویباركون األوثان ویُسّرون بالمكرھات

ّب بأنھ سوف یرسل العقاب (إشعیاء 4:66). والذبح في الھیكل سوف ینتج (إشعیاء 3:66)! وعد الرَّ
ضجیًجا ھائًال:

 
ّبِ ُمَجاِزیًا أَْعَداَءهُ" (إشعیاء 6:66).    "َصْوُت َضِجیجٍ ِمَن اْلَمِدینَِة، َصْوٌت ِمَن اْلَھْیَكِل، َصْوُت الرَّ

 
نسل الحیّة ھذا سوف یقبلھ الیھود باعتباره المسیّا الخاّص بھم عندما یظھر. سوف یكون ھذا
الشخص المخادع الرئیسّي للشیطان على األرض. ففیھ یسكن كّل ملء الشیطان جسدی�ا. سوف یكون

الرجل الخارق الذي سیظھر حسب خّطة هللا.
 

قُوا اْلَكِذَب، ِلَكْي یَُداَن َجِمیُع الَِّذیَن لَْم «َوألَْجِل ھَذا َسیُْرِسُل إِلَْیِھُم هللاُ َعَمَل الضَّالَِل، َحتَّى یَُصّدِ
وا بِاِإلثِْم» (تسالونیكي الثانیة 11:2، 12). قال یسوع المسیح «أَنَا ُھَو الطَِّریُق ، بَْل ُسرُّ قُوا اْلَحقَّ یَُصّدِ

َواْلَحقُّ َواْلَحیَاةُ. لَْیَس أََحٌد یَأْتِي إِلَى اآلِب إِالَّ بِي» (یوحنّا 6:14).      
 

نرى لماذا اختار یوحنّا الّرسول اسم ضّد المسیح (یوحنّا األولى 18:2). إنھ األكذوبة، على النقیض التاّم
للمسیح، الذي ھو الحّق. بعد ذلك سوف یُرِسل هللا األكذوبة، ألن الحّق قد ُرفَِض. أّكد المسیح على ھذا

«أَنَا قَْد أَتَْیُت بِاْسِم أَبِي َولَْستُْم تَْقبَلُونَنِي. إِْن أَتَى آَخُر بِاْسِم نَْفِسِھ فَذِلَك تَْقبَلُونَھُ» (یوحنّا 43:5). سوف
یؤمن كثیرون بضّد المسیح (متَّى 24:24، یوحنَّا 43:5).

 
لإلسالم تقالید شفھیَّة تتحدَّث عن شخصیَّة المسیَّا (المھدّي) ونبّيٍ قادم باسم عیسى (یسوع)

سوف یكون طائعًا لھ. یجب أن یفحص المرء ھذه الشخصیَّات المستقبلیَّة عن كثٍب، ألن الكتاب الُمقدَّس
یتحدَّث عن اثنین من قادة المستقبل المعروفین بالوحوش. ربَّما یوجد نبيٌّ كذَّاب باسم عیسى، ألن یسوع

قال إن كثیرین سیأتون باسمھ ُمدَّعین أنھم ھو (لوقا 8:21). سوف یكون النبّي الكذَّاب قائًدا عالمی�ا في
دیانٍة تمزج بین العدید من األدیان، مثل آیة هللا أو زعیم طائفٍة دینیَّة أو زعیم نازّي أو أحد الباباوات.

سوف یحمل قرنّي الحمل ولكنھ سیتكلَّم وكأنھ تنِّیٌن. سوف یسعى لتعزیز عبادة ضّد المسیح كما لو كان
هللا. سوف یُشفى ضّد المسیح من جرحٍ قاتل ویُقام من جدیٍد. وبعد قیامتھ سوف یطالب بالعبادة كما لو

كان هللا (الرؤیا 11:13-15). سوف یُجري النبّي الكذَّاب آیات وعجائب كاذبة لیجعل الناس یؤمنون بھا
(تسالونیكي الثانیة 9:2-11). وفي منتصف الضیقة تحّل رجسة الخراب. قد یمتلك الشیطان تلك

الصورة في الواقع، ألن میخائیل رئیس المالئكة في ذلك الوقت سوف یطرد الشیطان من السماء؛ كما
أن معاھدة السالم الُمؤكَّدة في وقٍت سابق سوف تُنتھك فیما یبدأ ضّد المسیح في مطالبة الناس بعبادتھ.
لطالما أراد الشیطان أن یُعبَد كا� وأن یكون مثل العلّي (إشعیاء 13:14-14) وأن یعبده یسوع أیًضا

(متَّى 9:4). ولذلك، سوف یدَّعي الشیطان أن یسوع الكذَّاب (أي عیسى النبّي الكذَّاب) ھو یسوع
ا یسوع، الحقیقّي وأن الشیطان نفسھ ھو هللا! یمكن للمحتال العظیم أن یتظاھر بذلك لمدَّة 1260 یوًما. أمَّ

َّ



هللا االبن، فسوف یطرح في ذلك الوقت ضّد المسیح ونبیَّھ الكذَّاب إلى بحیرة النار والشیطان إلى الجحیم
في الحفرة في وسط األرض!

 
ولكن األكذوبة الذي سیجلب اللعنة سوف تقبلھ إسرائیل وبقیّة العالم. في الواقع، باستثناء یسوع

المسیح، سیكون الشخص األكثر قدرة على اإلطالق على الظھور في تاریخ البشریّة. ضّد المسیح
سوف یكون:

 
عبقریّة فكریّة

 
«... َوأَْنَت إِْنَساٌن الَ إِلھٌ، َوإِْن َجعَْلَت قَْلبََك َكقَْلِب اآلِلَھِة! َھا [ھل] أَْنَت أَْحَكُم ِمْن َدانِیآَل! [ھل

ةَ ْلَت الذََّھَب َواْلِفضَّ ْلَت ِلنَْفِسَك ثَْرَوةً، َوَحصَّ ھناك] ِسرٌّ َما الَ یَْخفَى َعلَْیَك. َوبِِحْكَمتَِك َوبِفَْھِمَك َحصَّ
فِي َخَزائِنَِك» (حزقیال 4-2:28).

 
ھنا نرى أنھ في المستقبل سوف یتّم الحصول على ثروةٍ كبیرة في إحیاٍء لقیمة المعدن النفیس.
مع اقتراب الضیقة واقتراب اقتصادات العالم من االنھیار، سوف یتدفّق الناس لشراء المعادن الثمینة
م في وقت في محاولٍة للعثور على األمن في الذھب والفضة. سوف تندلع الحرب والمجاعة والتضخُّ

الضیقة. وسوف یتطلَّب الحصول على رطلین من القمح دفع دیناٍر (الرؤیا 6:6)، وھو المبلغ
م، كما حدث كثیًرا بمرور الوقت، المطلوب لصنع رغیف خبٍز. وإذا تواكب سعر الذھب مع التضخُّ

ًما كھذا سوف یرفع سعر الذھب إلى أكثر من 50000 دوالٍر لألوقیَّة! فإن تضخُّ
 

عبقریّة خطابیّة
 

ٌم بِعََظائَِم َوَمْنَظُرهُ أََشدُّ ِمْن ُرفَقَائِِھ» (دانیال 20:7). «َوھَذا اْلقَْرُن لَھُ ُعیُوٌن َوفٌَم ُمتََكلِّ
 

«َواْلَوْحُش الَِّذي َرأَْیتُھُ ... َوفَُمھُ َكفَِم أََسٍد» (الرؤیا 2:13).
 

فم األسد رمٌز للخطیب الذي یلفت االنتباه ویتطلّب االحترام. یتحّدث ھذا المقطع عن تأثیر
سمّو ومھابة صوتھ.

 
عبقریّة سیاسیّة

 
«فَیَقُوُم َمَكانَھُ ُمْحتَقٌَر لَْم یَْجعَلُوا َعلَْیِھ فَْخَر اْلَمْملََكِة، َویَأْتِي بَْغتَةً َویُْمِسُك اْلَمْملََكةَ بِالتََّملُّقَاِت... َوِمَن

اْلُمعَاَھَدةِ َمعَھُ یَْعَمُل بِاْلَمْكِر َویَْصعَُد َویَْعُظُم بِقَْوٍم قَِلیل» (دانیال 21:11، 23). وسوف یصبح
حاكًما أعلى، وتحقیقًا للكتاب الُمقّدس سوف یقول ضّد المسیح: «ألَنَّھُ قَاَل: «بِقُْدَرةِ یَِدي َصنَْعُت،
َوبِِحْكَمتِي. ألَنِّي فَِھیٌم. َونَقَْلُت تُُخوَم ُشعُوٍب، َونََھْبُت َذَخائَِرُھْم، َوَحَطْطُت اْلُملُوَك َكبََطل. فَأََصابَْت
، َوَكَما یُْجَمُع بَْیٌض َمْھُجوٌر، َجَمْعُت أَنَا ُكلَّ األَْرِض، َولَْم یَُكْن ُمَرْفِرُف یَِدي ثَْرَوةَ الشُّعُوِب َكعُّشٍ

َجنَاحٍ َوالَ فَاتُِح فٍَم َوالَ ُمَصْفِصٌف» (إشعیاء 14-13:10).
عبقریّة تجاریّة

 
ْ َّ ْ



«بَِكثَْرةِ ِحْكَمتَِك فِي تَِجاَرتَِك َكثَّْرَت ثَْرَوتََك، فَاْرتَفََع قَْلبَُك بَِسبَِب ِغنَاَك» (حزقیال 5:28).
 

غَاَر َواْلِكبَاَر، َواألَْغنِیَاَء َواْلفُقََراَء، َواألَْحَراَر َواْلعَبِیَد، تُْصنَُع لَُھْم ِسَمةٌ َعلَى «َویَْجعََل اْلَجِمیَع: الّصِ
َمةُ أَِو اْسُم یَِدِھِم اْلیُْمنَى أَْو َعلَى َجْبَھتِِھْم، َوأَْن الَ یَْقِدَر أََحٌد أَْن یَْشتَِرَي أَْو یَبِیَع، إِّالَّ َمْن لَھُ الّسِ

اْلَوْحِش أَْو َعَدُد اْسِمِھ» (الرؤیا 17-16:13).
 

بحسب الرؤیا 11:14، جمیع من یشاركون في ھذا النظام البنكّي «الُمؤّسس» الجدید سوف
ینالون دینونةً أبدیّة: «َویَْصعَُد ُدَخاُن َعَذابِِھْم إِلَى أَبَِد اآلبِِدیَن. َوالَ تَُكوُن َراَحةٌ نََھاًرا َولَْیالً ِللَِّذیَن

یَْسُجُدوَن ِلْلَوْحِش َوِلُصوَرتِِھ َوِلُكّلِ َمْن یَْقبَُل ِسَمةَ اْسِمِھ».
 

عبقریّة عسكریّة
 

یِسیَن» تِِھ. یُْھِلُك َعَجبًا َویَْنَجُح َویَْفعَُل َویُبِیُد اْلعَُظَماَء َوَشْعَب اْلِقّدِ تُھُ، َولِكْن لَْیَس بِقُوَّ «َوتَْعُظُم قُوَّ
(دانیال 24:8).

 
«... َوَسَجُدوا ِلْلَوْحِش قَائِِلیَن: «َمْن ُھَو ِمثُْل اْلَوْحِش؟ َمْن یَْستَِطیُع أَْن یَُحاِربَھُ؟» (الرؤیا 4:13).

 
عبقریّة إداریّة

 
... أََسٍد» (الرؤیا 2:13). «َواْلَوْحُش الَِّذي َرأَْیتُھُ َكاَن ِشْبھَ نَِمٍر... ُدّبٍ

 
یجمع ضّد المسیح اإلمبراطوریّات اإلغریقیّة والفارسیّة والبابلیّة. یُبیّن لنا الكتاب الُمقّدس
والتاریخ أن ھذه الحیوانات تُمثّل ھذه اإلمبراطوریّات. یتحّدث دانیال 1:7-6 عن وحوٍش، وتُمثّل
الممالك المتعاقبة في حلم الملك نبوخذنصر بالتمثال (دانیال 31:2). ویعرضھا بالتفصیل دانیال

38:2، و30:5-31، و21-20:8.
 

«ھُؤالَِء لَُھْم َرأٌْي َواِحٌد، َویُْعُطوَن اْلَوْحَش قُْدَرتَُھْم َوُسْلَطانَُھْم» (الرؤیا 13:17).
 

عبقریّة دینیّة
 

«اْلُمقَاِوُم َواْلُمْرتَِفُع َعلَى ُكّلِ َما یُْدَعى إِلًھا أَْو َمْعبُوًدا، َحتَّى إِنَّھُ یَْجِلُس فِي َھْیَكِل ِهللا َكإِلٍھ، ُمْظِھًرا
نَْفَسھُ أَنَّھُ إِلھٌ» (تسالونیكي الثانیة 4:2).

 
«َوأُْعِطَي أَْن یُْعِطَي ُروًحا ِلُصوَرةِ اْلَوْحِش، َحتَّى تَتََكلََّم ُصوَرةُ اْلَوْحِش، َویَْجعََل َجِمیَع الَِّذیَن الَ

یَْسُجُدوَن ِلُصوَرةِ اْلَوْحِش یُْقتَلُوَن» (الرؤیا 15:13).
 

نھایة ضّد المسیح و666
 

ً



إلیك الخبر الساّر! في النھایة سوف ینتھي ضّد المسیح نھایةً ُمرّوعة: «اَ�ُ َجاَء .... َوَكاَن لََمعَاٌن
َكالنُّوِر. لَھُ ِمْن یَِدِه ُشعَاٌع... اَلشَّْمُس َواْلقََمُر َوقَفَا فِي بُُروِجِھَما ِلنُوِر ِسَھاِمَك الطَّائَِرةِ، ِللََمعَاِن بَْرِق

یًا األََساَس َحتَّى اْلعُنُِق» (حبقوق 4-3:3، 11، 13). یِر ُمعَّرِ ّرِ َمْجِدَك... َسَحْقَت َرأَْس بَْیِت الّشِ
 

بُّ یُبِیُدهُ بِنَْفَخِة فَِمِھ، َویُْبِطلُھُ بُِظُھوِر َمِجیئِِھ» (تسالونیكي «َوِحینَئٍِذ َسیُْستَْعلَُن األَثِیُم، الَِّذي الرَّ
الثانیة 8:2).

 
یسوع المسیح یسحق ھذا األثیم في سفر الرؤیا ویُحقّق ما جاء في سفر التكوین 15:3 «... ُھَو

یَْسَحُق َرأَْسِك». في وقت سحق ابن الشیطان، فإن أولئك الذین سوف یقبلون سمة الوحش ویسجدون
للوحش ولصورتھ (الرؤیا 9:14) سوف یُقتَلون بالسیف (الرؤیا 21:19). یضع هللا نھایةً لنظام 666.
سوف یُطَرح النبّي الكذّاب واألثیم في بحیرة النار، وسوف یُمَسك الشیطان ویُقیَّد ویُطَرح في الھاویة.

 
یتحّدث الكتاب الُمقّدس عن «السمة» المذكورة أعاله:

 
غَاَر َواْلِكبَاَر، َواألَْغنِیَاَء َواْلفُقََراَء، َواألَْحَراَر َواْلعَبِیَد، تُْصنَُع لَُھْم ِسَمةٌ َعلَى «َویَْجعََل اْلَجِمیَع: الّصِ

َمةُ أَِو اْسُم اْلَوْحِش أَْو یَِدِھِم اْلیُْمنَى أَْو َعلَى َجْبَھتِِھْم. َوأَْن الَ یَْقِدَر أََحٌد أَْن یَْشتَِرَي أَْو یَبِیَع، إِّالَّ َمْن لَھُ الّسِ
َعَدُد اْسِمِھ» (الرؤیا 17-16:13).

 
یتعیّن أن ترتبط السمة بنظام شبكة كمبیوتر بسبب ارتباط أجھزة الكمبیوتر باألبجدیّة الرقمیّة (االسم/

رقم االسم). وسوف تكون ضروریّة للشراء والبیع، ولكن ستكون لھا دون شّكٍ استخدامات أخرى.
فباستخدام تكنولوجیا النانو الناشئة، یمكن لمبرمجي الكمبیوتر استخدامھا لتوفیر شفرة الشفرة الوراثیّة

الالزمة لتجمیع الجزیئات والُمرّكبات لعالج األمراض الوراثیّة والعیوب. كما سیُزَرع جواز سفر
المرء وبطاقة ضمانھ االجتماعّي وبطاقة رعایتھ الصحیّة وطوابع الطعام وتذاكر النقل بشكٍل آمن تحت
جلده. یمكن حتّى استخدامھا كمفتاح منزٍل لوصول المرء إلى منزلھ المدعوم من الحكومة. وباستخدامھا
كجواز سفٍر وبطاقة بنكیّة سوف تتالشى الحدود الوطنیّة. وسوف تُستَخدم في المنزل على سبیل المثال

كامتداٍد إلنترنت األشیاء (IoT). ال یتطلّب األمر سوى القلیل من التخیّل بأن نظام ألیكسا الذي تُقّدمھ
شركة أمازون، وھو مساعٌد شخصّي ذكّي یراقب عن بُعٍد عن طریق الصوت كّل شيٍء یُقال في

المنزل، یمكن أن یحّل ضّد المسیح محلّھ بسھولٍة.
سوف یضع صورة الشیطان عبر الروبوت بالتصویر الُمجسَّم كشاشٍة ووسیلة تواصل دائمة
حتَّى أن أولئك الذین یحملون سمتھ یمكن ربطھم بھ عبر اإلنترنت. ومن خالل أجھزة الفیدیو، سوف

یمكن رؤیتھم باعتبار أنھم عبدة ضّد المسیح القادمین من أجل "خبزھم الیومّي" (أي "العمالت
الرقمیَّة")، مثل خنازیر متسارعة إلى حفرةٍ كي تلقي حتفھا.

 
� وعدت �فوائد مثل الراحة واله�ّ�ة واألمن ورّ�ما عملتها الرقمیَّة المرتبطة سمة الوحش ال��

� الخاّصة بها،       سوف بـ"البنك المركزّي" المقاومة للتضّخم، المرت�طة �خاّص�ة ال�لوك�ش��
ّ الم�ّشعب االقتصادّي �

� هذا النظام الش�طا��
تنطوي ع� العبودّ�ة والمطال�ة واالحت�ار والجشع. ��

ات سوى من �حصل عليها. ا. ولن �سجد لُمقّدم الخ�� ّ �صبح الحا�م إله� � ّ والدي�� والس�ا��



 
ربّما تكون شریحة االتّصال قریب المدى القابلة للزرع مع شریحة العنصر األمنّي المصاحبة

لھا، والموجودة اآلن في الھواتف الذكیّة لمقاومة اختراق البرمجیّات واألجھزة، جزًءا من السمة. بما أنھ
توجد دائًما احتمالیّة فقدان أو نسیان الھواتف الذكیّة، سوف تكون ھناك حاجةٌ إلى "األجھزة القابلة

لالرتداء". ولذلك، «ألسباٍب أمنیّة»، سوف تُزرع شرائح في الید الیمنى أو الجبھة. وھذه سوف ترتبط
بسمة الوحش، مّما سیصّب اللعنة على ُمتلقّي السمة ویضمن ذھابھ إلى الجحیم إلى األبد – في بحیرة

النار مع إلھھ – أي ضّد المسیح.
 

بالنسبة ألولئك الذین یؤمنون في الفترة الفاصلة بین االختطاف قبل الضیقة واالختطاف في
منتصف الضیقة (لشرح ھذه األحداث، انظر «األعیاد» في الفصل الثالث)، أعطى الّرّب وسیلةً لمعرفة

من سیكون ضّد المسیح، عن طریق حساب رقمھ. وبھذه المعرفة المسبقة سوف یحذرون ُمقّدًما
ویتحّضرون لألمر. یُخبِرھم هللا أن رقم ضّد المسیح ھو 666 (الرؤیا 18:13). ربّما سیتّم حّل اللغز

بطریقة جیماتریا [طریقةٌ یھودیّة لتفسیر أسفار الكتاب الُمقّدس العبریّة بحساب القیمة العددیّة للكلمات
استناًدا إلى حروفھا]، كما شرحھا سالم كیبران في Salem Kirban Reference Bible (دار نشر

AMB، تشاتانوغا، تینیسي، 1992، صفحة 220):
 

«كانت جیماتریا ھي النظام القدیم لترمیز األرقام وتھجئة األرقام بالحروف. یمكن استخدام أیّة
أبجدیٍّة. یعمل انتظام الكود بھذه الطریقة في حال استخدام اللغة اإلنجلیزیّة: a=1؛ j ...2=b=10؛

k=20؛ s=100؛ t=200... إلخ. وھكذا فإن اسم «fox» سوف یكون ناتجھ 6+60+600 أو 666».
 

نھایة الضیقة
سوف ینتھي األسبوع السبعون لدانیال، أو الضیقة، بھالك ضّد المسیح وجنوده. وبنھایة الضیقة

تنتھي عملیّة تطھیر إسرائیل كذلك، كما ھو موصوٌف في دانیال 24:9: «... ِلتَْكِمیِل اْلَمْعِصیَِة َوتَتِْمیِم
ةِ، َوِلَمْسحِ قُدُّوِس اْلقُدُّوِسیَن (الممسوح ْؤیَا َوالنُّبُوَّ اْلَخَطایَا، َوِلَكفَّاَرةِ اِإلثِْم، َوِلیُْؤتَى بِاْلبِّرِ األَبَِدّيِ، َوِلَختِْم الرُّ

أو المسیح)».
 

ولذلك سوف تنتھي الممالك الدنیویّة، جنبًا إلى جنب مع الضیقة.
 

«َوفِي أَیَّاِم ھُؤالَِء اْلُملُوِك، یُِقیُم إِلھُ السََّماَواِت َمْملََكةً لَْن تَْنقَِرَض أَبًَدا، َوَمِلُكَھا الَ یُتَْرُك ِلَشْعٍب
آَخَر، َوتَْسَحُق َوتُْفنِي ُكلَّ ھِذِه اْلَمَماِلِك، َوِھَي تَثْبُُت إِلَى األَبَِد» (دانیال 44:2).

 

نھایة أزمنة األمم
 

مع نھایة ضّد المسیح والضیقة وتطھیر الیھود یأتي أیًضا نھایة زمان األمم. بدأ
وجودھا في العام 606 قبل المیالد، فبعد سقوط الیھود في عبادة األصنام نقلھم الملك نبوخذنصر



ملك بابل إلى األسر لمّدة 70 عاًما. ومنذ ذلك الحین، سمح هللا لألمم بأن تكون لھا قّوةٌ عالمیّة، كما
ھو ُموّضٌح في دانیال 43-37:2.

 
َل أَْزِمنَةُ األَُمِم» تحّدث المسیح عن ھذه األوقات «َوتَُكوُن أُوُرَشِلیُم َمُدوَسةً ِمَن األَُمِم، َحتَّى تَُكمَّ

(لوقا 24:21).
 

یوم الّرّب
 

یوم النھایة + 1000 سنة
 

یُعَرف یوم النھایة ھذا في الكتاب الُمقّدس باسم «ذلك الیوم». ویُعَرف أیًضا باسم
الیوم األخیر والیوم العظیم ویوم الّرّب. یبدأ یوم الّرّب بعد تجّمع الجماھیر (لمعركة ھرمجدون) في
وادي القضاء وفي الوقت الذي تظلم فیھ الشمس والقمر (یوئیل 14:3-15). في الوقت الذي تظلم

فیھ الشمس والقمر یأتي ابن اإلنسان (المسیّا أو المسیح) في مجٍد عظیم (متّى 29:24-30). ولذلك،
یبدأ یوم الّرّب (ذلك الیوم) عند عودة المسیح. و«یوم» النھایة ھذا، أو یوم الّرّب مّدتھ 1000 سنٍة.

في بدایتھ یُنھي ھذا الزمان الحاضر، وفي نھایتھ یُنھي العصر أو الیوم األلفّي؛ وبالتالي یُنھي زمانین.
یتحّدث بطرس عن النھایة المستقبلیّة (أكثر من 1000 سنٍة) قائالً: «َولِكْن َسیَأْتِي َكِلّصٍ فِي اللَّْیِل،

ّبِ، الَِّذي فِیِھ تَُزوُل السََّماَواُت بَِضِجیجٍ، َوتَْنَحلُّ اْلعَنَاِصُر ُمْحتَِرقَةً، َوتَْحتَِرُق األَْرُض یَْوُم الرَّ
َواْلَمْصنُوَعاُت الَّتِي فِیَھا» (بطرس الثانیة 10:3).

 
یرى من درسوا الفیزیاء، وكثیرون غیرھم، «انحالل العناصر» ھذا على اعتبار أنھ انشطاٌر
ذرّي.7 تتحّول مادة العناصر (األرض والغالف الجوّي) إلى طاقٍة وتختفي ُمطلقةً حرارة «احتراٍق».

اختفاء العناصر ھذا على األرض بعد الیوم الُمكّون من ألف سنٍة ھو نھایةٌ مختلفة. فنھایتھا بالتدمیر
تُؤّدي إلى دینونة أولئك الذین في الھاویة، أي الذین لم یحنوا ركبھم � بینما كانوا أحیاء (إشعیاء

23:45). ھؤالء الملعونون، تحت األرض، سوف یحنون ركبھم أمام هللا/المسیح (فیلبّي 10:2)،
وسوف یدانون بعد أن تختفي األرض – وفي ذلك الوقت سوف یُكَشفون ویقومون استعداًدا لـ «الموت

الثاني». التي یصفھ الكتاب الُمقّدس صراحةً بالقول: «... قُدَّاَمھُ یَْجثُو ُكلُّ َمْن یَْنَحِدُر إِلَى التَُّراِب َوَمْن لَْم
یُْحيِ نَْفَسھُ» (المزمور 29:22).

 
ِت األَْلُف السَّنَِة ... َوإِْبِلیُس الَِّذي َكاَن یُِضلُُّھْم ُطِرَح فِي بَُحْیَرةِ النَّاِر «ثُمَّ َمتَى تَمَّ

َواْلِكْبِریِت، َحْیُث اْلَوْحُش َوالنَّبِيُّ اْلَكذَّاُب... ثُمَّ َرأَْیُت َعْرًشا َعِظیًما أَْبیََض، َواْلَجاِلَس َعلَْیِھ، الَِّذي ِمْن
َوْجِھِھ َھَربَِت األَْرُض َوالسََّماُء، َولَْم یُوَجْد لَُھَما َمْوِضٌع!... َوَسلََّم اْلَمْوُت َواْلَھاِویَةُ األَْمَواَت الَِّذیَن فِیِھَما.

َوِدینُوا ُكلُّ َواِحٍد بَِحَسِب أَْعَماِلِھ... َوُكلُّ َمْن لَْم یُوَجْد َمْكتُوبًا فِي ِسْفِر اْلَحیَاةِ ُطِرَح فِي بَُحْیَرةِ النَّاِر...
ھَذا ُھَو اْلَمْوُت الثَّانِي» (الرؤیا 7:20، 10، 11، 13، 15، 14).

 



«الموت الثاني» ھو نھایة الموت والھاویة والخطیّة والخطاة غیر التائبین وإبلیس. في ھذا
الوقت فقط یمكن أن یرفع هللا اللعنة التي نطق بھا في البدایة بعد سقوط اإلنسان في جنّة عدن. دارت

البشریّة دورةً كاملة وعدنا اآلن إلى البدایة: «فِي اْلبَْدِء َخلََق هللاُ السََّماَواِت َواألَْرَض» (التكوین 1:1).
 

أعّد هللا في ھذه البدایة الجدیدة «َسَماًء َجِدیَدةً َوأَْرًضا َجِدیَدةً، ألَنَّ السََّماَء األُولَى َواألَْرَض األُولَى
َمَضتَا» (الرؤیا 1:21). سوف یكون قد طّھر األناس والمالئكة المتمّردین، وسوف تكون األرض التاّمة

ممكنةً مّرةً أخرى، وھذه المّرة بدون وجود أو حضور الخطیّة والشّر.
 

نھایة سنة «أسبوع» الشیطان واإلنسان الُممتّد على مدار 6000 سنٍة
 

النھایة في بدایة یوم الّرّب (وھو «یوٌم» من 1000 سنٍة) سوف تنھي أسبوع اإلنسان.
(سوف یكون اإلنسان قد مّر بما یقرب من ستّة «أیّاٍم» یبلغ كلٌّ منھا 1000 سنٍة منذ جنّة عدن،

بحسب حساب تتبّع سالسل النسب في الكتاب الُمقّدس من آدم إلى المسیح ومن خالل الزمان
الحاضر). سوف یستعید هللا زمام األمور. یشرح سفر الرؤیا العدید من التفاصیل عن «استعادة هللا
زمام األمور». یستعید هللا سند ملكیّة األرض الذي أعطاه آلدم، والذي أعطاه بدوره إلى الشیطان

عند السقوط. یسترجع هللا سند الملكیّة من الشیطان (إِلھُ ھَذا الدَّْھِر، كورنثوس الثانیة 4:4) عن
طریق فّك ختوم السفر السبعة. وبموجب مرسوم هللا، لن یُضّطر اإلنسان فیما بعد للمعاناة تحت اللعنة

أو لدفع ثمن الدرس المریر الذي تعلّمھ من شجرة معرفة الخیر والشّر (التكوین 17:2).
 

الختوم السبعة
 

تشرح الختوم السبعة في سفر الرؤیا الفترة اإلجمالیّة لكّل ضیقٍة. ولسبٍب غیر مفھوٍم، یبدو أن
الختم السادس یأتي في النھایة، ألن األحداث التي تتزامن مع «فتحھ» یبدو أنھا األحداث نفسھا التي
تحدث في نھایة الضیقة: الشمس تتحّول إلى اللون األسود والقمر یتحّول إلى اللون األحمر والنجوم
تتساقط والسماء تنفلق والجبال تتزحزح والناس یختبئون (الرؤیا 12:6-16). ومع ذلك، فإن الختم
السادس یُفتح قبل الختم السابع، الذي یحتوي على البوق السابع وینذر بأحداث نھایة الزمان في یوم

الّرّب. وھذا ینطوي على لغٍز. كیف یمكن أن یأتي یوم الّرّب في وسط الضیقة وفي نھایتھا؟ كما ھو
ُمبیٌّن أعاله، یبدأ یوم الّرّب بعد تجّمع الجماھیر في وادي القضاء في انتظار معركة ھرمجدون

(یوئیل 14:3).
 

تفید واحدةٌ من بین اإلجابات المعقولة بأن ھناك إعالنًا في منتصف الضیقة، أو تحذیًرا، تكون
لھ بعًضا من عالمات یوم الّرّب نفسھا. یربط صفنیا النبّي یوم الّرّب بصوٍت، ویمكن أن یكون نوًعا

من اإلعالن السابق:
ا» . یَْصُرُخ ِحینَئٍِذ اْلَجبَّاُر ُمر� ّبِ اْلعَِظیِم. قَِریٌب َوَسِریٌع ِجد�ا. َصْوُت یَْوِم الّرّبِ «قَِریٌب یَْوُم الرَّ

(صفنیا 14:1).
 



یبدو أن ھذا الصوت الذي یستھّل یوم الّرّب بمثابة تحذیٍر قبل ثالث سنواٍت ونصف من
الحدث الفعلّي. في الختم السادس (ولیس في النھایة أو في یوم الّرّب) سوف یقول الناس «ِلْلِجبَاِل:

ینَا، َوِللتِّالَِل: اْسقُِطي َعلَْینَا» (ھوشع 8:10؛ لوقا 28:23-30؛ الرؤیا 16:6). َغّطِ
 

األبواق السبعة
 

داخل الختم السابع سبعة أبواٍق، أربعةٌ منھا أبواق أوبئٍة تقضي على حیاة ما یلي: ثلث
األشجار والعشب وثلث البحر (بسفنھ وخالئقھ)؛ وثلث میاه الشرب؛ ویُخفّف مؤقّتًا ثلث إنتاج الطاقة

من الشمس والقمر والنجوم.
 

بعد ھذه «التحذیرات» األربعة تأتي األبواق الثالثة المتبقیة، والمعروفة باسم أبواق الویل.
یعلن مالٌك طائر في وسط السماء ثالثة ویالٍت فائقة للطبیعة سوف تتبع ما سبق. البوق الخامس یُنِذر

بخروج أسراب «الجراد». والبوق السادس یُنِذر بانطالق 200 ملیون من «جیوش الفرسان» مّما
أّدى لمقتل ثلث الناس. والبوق السابع واألخیر یتكّون من جامات غضٍب سبعة.

 
جامات الغضب السبعة

 
الجامات السبعة ھي سبعة أوبئٍة خارقة للطبیعة. الجام األّول یُسبِّب دمامل على الناس الذین

بھم سمة الوحش. والجام الثاني یُحّول جمیع المحیطات إلى دٍم ویقتل جمیع المخلوقات البحریّة.
والجام الثالث یُحّول األنھار وینابیع میاه الشرب إلى دٍم. والجام الرابع یتسبّب في أن تحرق الشمس

الناس بناٍر. والجام الخامس ینسكب على عرش حكومة الوحش (بابل) فتصیر مملكتھ مظلمة. والجام
السادس یُجفّف نھر الفرات ویُطِلق الشیاطین لحشد جیوش العالم إلى ھرمجدون. والجام السابع

یتسبّب في زلزلٍة عظیمة تُسِقط جمیع المدن الكبرى (بناطحات سحابھا «غیر القابلة للتدمیر») ،
ویتسبّب أیًضا في وابل برٍد عظیم یجعل مدینة بابل المستقبلیّة (في العراق الیوم) تذھب لمواجھة

المدینتین القدیمتین اللتین أنھكتھما الخطیّة سدوم وعمورة. یذھب إلى األرض ویُغّطیھ البحر (إرمیا
42:51، 64؛ الرؤیا 21-17:18).

 
نھایة أشیاء كثیرة

 
یحتوي الكتاب الُمقّدس عبر جمیع صفحاتھ على نبّواٍت بھا المزید من النھایات. فاألشرار

ومدنھم سوف ینتھون (المزمور 5:9، 6)؛ وحزن األرض سوف ینتھي (أخبار األیّام األّول
31:16-33)؛ والحروب سوف تنتھي (المزمور 9:46)؛ وحیاة األشرار المتراخیة سوف تنتھي
جنبًا إلى جنٍب مع زیادة ثروتھم (المزمور 12:73، 18). وسوف تنتھي األجسام المادیّة لجمھور

األتقیاء أو رمادھم في قبور األرض (دانیال 2:12؛ إشعیاء 19:26؛ ھوشع 14:13)؛ وإحباط
األرض وعبودیّتھا وفسادھا (رومیة 20:8، 21)؛ وربّما تقسیم اللغات الذي ظھر عند برج بابل

(صفنیا 9:3).
 



إن الشیطان، إلھ ھذا الدھر، یعمي عقول غیر المؤمنین حتّى ال یروا مجد المسیح، الذي ھو
صورة هللا (كورنثوس الثانیة 4:4). ولذلك، إلى جانب نھایة الشیطان (الرؤیا 2:20)، سوف تكون

ھناك نھایةٌ للعمى الذي تسبّب بھ. كما سینتھي إلى األبد الَجلد واإلفقار والسجن وإساءة المعاملة
والسخریة والسرقة والسحق والتعذیب وقتل المؤمنین (العبرانیّین 35:11-38). آمین ثم آمین!

 
الصالة الّربّانیّة سوف تنتھي

 
لحین نھایة الزمان، سوف یُصلّى المؤمنون بما كان معروفًا تاریخی�ا باسم الصالة الّربّانیّة.
وسوف تُستجاب جمیع طلباتھم بخصوص مجيء ملكوت هللا وإتمام مشیئتھ على األرض كما في

السموات والحصول على الخبز الیومّي (بما في ذلك المّن السماوّي، إشعیاء 16:33) وعدم الدخول
في تجربٍة (اختبار الضیقة) والنجاة من الشّریر (ضّد المسیح، متّى 9:6-13) في یوم الّرّب! منذ ذلك

الیوم المجید، لن یكون أّي قّدیٍس من قّدیسي هللا یرفع الصالة الّربّانیّة.
 

نھایة فاعلي الشّر
 

سوف یضع الّرّب نھایةً لنینوى (الموصل في الوقت الحاضر في العراق)، ولبعٍض من نسلھا
الذین ولدوا ھناك، مثل ضّد المسیح (ناحوم 11:1، 14).8

 
یتحّدث األصحاح السابع كلّھ من حزقیال عن النھایة. وفي النھایة ینصّب غضب هللا. یمكن

للمرء أن یرى في ھذا األصحاح األشیاء التي ستحدث في الضیقة وكذلك في النھایة. ھذه ھي
األحداث نفسھا التي ترد بالتفصیل في سفر الرؤیا.

 
في النھایة سوف ینفصل الخراف عن الجداء (صورةٌ مجازیّة لالنفصال بین الخیر والشّر).

ھؤالء ھم الناس الذین یبقون خالل فترة الضیقة على قید الحیاة ویكونون على األرض عندما یكشف هللا
عن نفسھ (زكریّا 10:12). ینفصل األشرار (كما كانوا في أیّام نوح): «ِحینَئٍِذ یَُكوُن اثْنَاِن فِي اْلَحْقِل،

یُْؤَخذُ اْلَواِحُد َویُتَْرُك اآلَخُر» (متّى 40:24). سوف یقیم یسوع أّوالً األشرار عن یساره (متّى 33:25)،
ثم یطرحھم في النار األبدیّة (متّى 41:25).

 
نھایة النظام البشرّي

 
ینتھي أسبوع اإلنسان تحت الشمس وسیاستھ المتمركزة في روما ودیانتھ المتمركزة في

إسرائیل وتجارتھ المتمركزة في بابل بحسب النبّوة. أّما النظام العالمّي الجدید «اإلعجازّي» لإلنسان،
الذي أّسسھ ضّد المسیح الشھیر وصاحب النفوذ، فسوف یُفرقِع مثل البالون!

 

ُملّخٌص



 
ینتھي أیًضا في النھایة انفصال المؤمنین وفرقتھم داخل الكنیسة. فأخیًرا تحدث في النھایة

القیامة الجسدیّة لألبرار، وبھذا الیوم المجید تحدث نھایةٌ لالنفصال الطویل بین مختارّي هللا األحیاء
وجمیع من رقدوا في المسیح.

 
وكما ھو مذكوٌر سابقًا، ال یكون العالم قد تھّدم تماًما، ولكن الزمان الذي نعیش فیھ اآلن ھو
الذي سوف ینتھي بالتأكید. سوف تختفي سالسل الجبال الحالیة والجزر البركانیّة مّما یتسبّب األمر

في تغیٍّر جذرّي في المناخ في جمیع أنحاء العالم. كما أن ُحكم الشیطان وسلطانھ على شعب األرض،
الُمتجّسد في ضّد المسیح، سوف ینتھي. أّما نسل المرأة، أي المسیح، فسوف یسحق رأس الحیّة، أي

ضّد المسیح (التكوین 15:3).
 

بعد مرور ألف سنٍة على نھایة ھذا الزمان (أي بعد مرور یوم الّرّب الُمكّون من 1000
سنٍة)، سوف تختفي األرض التي تظھر اآلن في إعادةٍ لتشكیل العناصر، وسوف تتشّكل سماٌء جدیدة
وأرض جدیدة. سوف یعاد تشكیل األرض إلى كمالھا األصلّي، وسوف یصبح اإلنسان خالًدا. وسوف
تكون كٌل من األرض والبشریّة قد دارت في حلقٍة كاملة فیعودان إلى حالتھما األصلیّة مّرةً أخرى من
الوجود. وسوف یعیش اإلنسان، المصنوع على صورة هللا النقیّة، إلى األبد في بیئٍة مثل جنّة عدن مع

خالقھ.
 

في سیاق جمیع ھذه األخبار الساّرة والمؤسفة المتزامنة، نتطلّع بطبیعتنا لمعرفة موعد حدوث
جمیع ھذه األمور. وموضوع الفصل التالي «متى».

 



 
الفصل الثالث

متى تكون النھایة؟
 

ذلك الیوم، یوم النھایة، ھو یوم اإلقامة
 

على الرغم من أن أّي شخٍص یمكنھ تحدید أوقات، ومن أن كثیرین قد حّددوا أوقاتًا بالفعل،
إّال أن األوقات الوحیدة التي یمكن أن تؤخذ بعین االعتبار ھي األوقات التي حّددھا هللا. ھل حّدد

أوقاتًا؟ أین وكیف یمكننا إیجادھا وتفسیرھا، وخصوًصا «ذلك الیوم» - أي یوم النھایة، یوم الّرّب؟
سأل التالمیذ المسیح عن موعد انقضاء الدھر (متّى 3:24). وفي األساس، سألوه عن یوم الّرّب.

 
ا ذِلَك اْلیَْوُم َوتِْلَك السَّاَعةُ فَالَ یَْعلَُم بِِھَما أََحٌد، َوالَ َمالَئَِكةُ السََّماَواِت، إِالَّ أَبِي قال المسیح: «َوأَمَّ

َوْحَدهُ» (متّى 36:24؛ مرقس 32:13).
 

في األصحاح األّول من سفر أعمال الرسل، نرى التالمیذ یسألون المسیح مّرةً أخرى، بعد
قیامتھ، عن ذلك الیوم. تظھر عّدة أشیاٍء في الكتاب الُمقّدس. ینبغي أن نتذّكر أنھ بحلول ذلك الوقت كان
المسیح قد استعاد المجد الذي كان لھ قبل تأسیس العالم (یوحنّا 5:17)؛ وھو المجد نفسھ الذي یتشاركھ

اآلن مع اآلب في السماء (تیموثاوس األولى 16:3)، بكّل الحكمة والمعرفة (كولوسي 3:2).
 

یُخبِرھم المسیح مّرةً أخرى أنھ لم یكن ُمعیّنًا لھم أن یعرفوا األزمنة أو األوقات التي حّددھا اآلب
(أعمال الرسل 7:1). ومع ذلك، فإنھ لم یقل في ھذا الوقت إنھ (أي االبن) لم یعرف الوقت. وعند السؤال

للمّرة الثانیة، لم یقل إنھ ال یملك ھذه المعرفة ألنھ كان في ذلك الوقت كلّّي المعرفة، مّرةً أخرى!
 

كان المقطع أعاله (متّى 36:24) صحیًحا بالتأكید في سیاق ظھور المسیح في ھیئٍة بشریّة، لكنھ
لم یكن ُمتعلّقًا بالمسیح في حالتھ الُممّجدة بعد القیامة، بعد أربعین یوًما تقریبًا، كما أنھ ال یتعلّق بمستقبل

جمیع الناس بخصوص الوقت الذي ذكره. من البدیھّي أن یعلم الجمیع متى ینتھى كّل شيٍء. أّما الكلمات
الُمترَجمة «فَالَ یَْعلَُم بِِھَما أََحٌد» فال تعني «فلن یعلم بھما أحٌد». في الواقع، الكلمة في الیونانیّة ھي

eido، وھي مستخدمةٌ في الزمن التاّم وتصف إجراًء یُنظَر إلیھ على أنھ في الزمن الماضي. وبناًء على
ذلك، یجب ترجمتھا كما في ترجمة YLT (Young’s Literal Transla�on) «لم یعرف بھما أحٌد».

فعدم معرفة أّي شخٍص قبل قیامة المسیح بأّي شكٍل من األشكال یحول دون معرفة الجمیع الحقًا.
وبالتالي، دعونا ال نتعثّر بمقطعٍ واحد بل نستمّر في البحث في كلمة هللا النبویّة.

 
كان التالمیذ یعادلون ذلك الیوم، یوم النھایة، بوقت استعادة المملكة إلى إسرائیل (متّي 3:24؛

أعمال الرسل 6:1). ویُالَحظ ھذا أیًضا في العھد القدیم (عاموس 11:9؛ دانیال 44:2). من الواضح أن
ھذه المقاطع تعادل النھایة باستعادة إسرائیل. إذا استطعنا معرفة موعد اإلقامة فسوف نعرف متى

ستكون النھایة.
 



الكتاب الُمقّدس یُحّدد األوقات
 

ُكتَِب سفر الرؤیا بعد عقوٍد من إنجیلّي متّى ومرقس. بُمجّرد حدوث أحداث ُمعیّنة من الضیقة،
یمكن للمرء أن یعرف متى ستكون األحداث األخرى ومتى ستكون النھایة! بُمجّرد إقامة ِرجس

الُمخّرب (دانیال 11:12)، سوف یُؤّدي ذلك مباشرةً إلى نھایة ھذا الدھر. یقول دانیال 7:12 إن ھذا
سیكون إلى زماٍن وزمانین ونصف، أو ثالث سنیٍن ونصف.

عندما تكلّم المسیح عن النھایة، أشار إلى أنھ ستكون ھناك رجسةٌ في الھیكل (الذي ینبغي
إعادة بنائھ)، وأن ھذه الرجسة سوف تُسبّب الخراب. ھذا ھو الشيء نفسھ الذي تحّدث عنھ دانیال.

أوصى المسیح الناس بالھرب من المكان ألن أكبر الشدائد سوف تبدأ (متّى 16-15:24، 21).
األشخاص الذین یفّرون (إلى مكاٍن ُمعّد خصوًصا) سوف یلقون العنایة لمّدة 1260 یوًما (الرؤیا

.(6:12
نرى اآلن أن النھایة سوف تأتي بعد 1260 یوًما من الرجسة. ولذلك، بُمجّرد رؤیة ھذه
الرجسة، یمكن ألّي شخٍص أن یبدأ في وضع عالمة "X" كّل یوٍم یتبع ذلك على التقویم، ویمكنھ

عمل ذلك بالضبط 1260 مّرة إلى أن یظھر رّب المجد عند االستعالن.
 

األوقات/العالمات للیھود
 

من الواضح أن هللا أعطى عالمات لشعبھ الیھود المحتاج إلى عالماٍت. «ألَنَّ اْلیَُھوَد یَْسأَلُوَن
آیَةً» (كورنثوس األولى 22:1). ولكن، أوضح بولس الّرسول للكنیسة «ألَنَّنَا بِاِإلیَماِن نَْسلُُك الَ بِاْلِعیَاِن»

یٌر فَاِسٌق یَْلتَِمُس آیَةً...» (متّى 4:16). (كورنثوس الثانیة 7:5). وقال المسیّا «ِجیٌل ِشّرِ
 

ینمو الشّر بمرور الوقت. بعد اختطاف الكنیسة (أي انتقال المؤمنین الحقیقیّین إلى السماء)، لن
یُقیّد الشّر فیما بعد (تسالونیكي الثانیة 7:2). ویكون جمیع من یُتَركون على األرض في تلك اللحظة من
األشرار. ومن بین ھذا الجیل الشّریر، سوف یُقّدم هللا مّرةً أخرى عالمات، ومّرةً أخرى سوف یتعامل

مع الیھود على وجھ الخصوص. ومّرةً أخرى، سوف ترافق العالمات رسالة هللا ورسلھ.
 

لفھم المزید عن العالمات واألوقات، ولتمییزھا عن ما ھو خاٍل من العالمات
واألوقات، نحتاج إلى فحص الفرق بین النبّوة والسّر.

 
النبّوة مقابل السّر

 
كانت الكنیسة الُمبّكرة، ومعظمھا یھودیّة، تعیش في انتظار مملكة إسرائیل القادمة – وبالتالي

فھي تُعَرف باسم «كنیسة الملكوت». لم یتب جمیع الیھود مثلما أوصاھم بطرس (أعمال الرسل 38:2).
استمّرت اآلیات والعجائب، وأوصاھم بطرس مّرةً أخرى بالتوبة من أجل أوقات الفرج مع استعالن

یسوع المسیح (أعمال الرسل 19:3-٢١).9
 



كانت «كنیسة الملكوت» ھذه تبحث عن استعالن المسیح على األرض. في أعمال
الرسل 28، أصبح قلب الیھود قاسیًا وامتّد خالص هللا إلى األمم (أعمال الرسل 29-27:28).

ُمنَِحْت ھذه المسؤولیّة العظیمة لبولس (أفسس 1:3-2). تحّدث عن رفض الیھود لإلنجیل وعن كیفیّة
كونھ رسوالً لألمم إلغاظة الیھود (رومیة ١١:١١-١٨). تُعَرف جماعة المؤمنین الجدیدة والُمتمیّزة
التي شّكلھا بولس باسم «كنیسة السّر». وتُعَرف أیًضا باسم كنیسة النعمة بسبب تركیزھا على إنجیل

نعمة هللا (أعمال الرسل 24:20).10
 

ركّزت الكنیسة الُمبّكرة – أي الكنیسة الُمتنبّأ بھا أو كنیسة الملكوت – على إنجیل الملكوت.
أعلنت أن ملكوت السماوات كان قریبًا، وأنھ بدأ بیوحنّا المعمدان (متّى 2:3)، واستمّر بالمسیح (مرقس
15:1)، والحقًا بآخرین (لوقا 1:10؛ متّى 19:28). إنھ إنجیل الملكوت الذي سوف یكرز بھ ثانیةً في
المستقبل مئة وأربعة وأربعون ألفًا من الیھود (الرؤیا 7؛ الرؤیا 14)، باإلضافة إلى إیلیّا النبّي. سوف

یُبّشر بھ بعد اختطاف كنیسة السّر: «... فِي ُكّلِ اْلَمْسُكونَِة َشَھاَدةً ِلَجِمیعِ األَُمِم. ثُمَّ یَأْتِي اْلُمْنتََھى». سوف
تبحث كنیسة الملكوت عن استعالن یسوع المسیح على األرض. تتطلّع كنیسة الملكوت عن االختطاف

– أي مقابلة یسوع المسیح في السحاب في الھواء (تسالونیكي األولى 17:4).
 

أّما الكنیسة الحالیة – أي الكنیسة غیر الُمتنبّأ بھا أو كنیسة السّر – فتُرّكز على إنجیل نعمة
هللا. تقول إن أولئك الذین یقبلون موت المسیح على الصلیب ذبیحةً من أجل خطایاھم ویؤمنون بقیامتھ

من الموت سوف تكون لھم حیاةٌ أبدیّة (رومیة 9:10).
 

تعّرضت رسالة نبّوة الكتاب الُمقّدس للتجدیف من األشخاص الذین ال یعرفون أننا في كنیسة
السّر، ومن خالل اإلیمان بأننا في كنیسة الملكوت، حّددوا أوقاتًا لالختطاف رغم أن االختطاف لیست
لھ عالمات أو أوقات بخالف االستعالن الذي لھ عالمةٌ ووقت ُمتنبّأ بھ وُمحّدد! (لمزیٍد من التفاصیل،

انظر «السّر» الحقًا في ھذا الفصل).
 

على عكس االختطاف، یمكن حساب یوم النھایة بحسب تعریف استعالن یسوع المسیح على
األرض على جبل الزیتون بدقٍّة متناھیة. في أیّام متّى ومرقس، لم یكن أحٌد یعرف «یوم أو ساعة»
االستعالن (متّى 36:24؛ مرقس 32:13). ال یعني ھذا أنھ بعد عقوٍد من الزمن عندما تم الكشف

عن سفر الرؤیا، أن یظّل الناس إلى األبد ال یعرفون وقت استعالن المسیح.
 

«سوف یحظى الناس الذین یخلصون خالل الجزء الُمبّكر من الضیقة بفرصٍة لدراسة الكتاب
الُمقّدس واالستماع إلى تعلیم المئة وأربعة وأربعین ألفًا (الرؤیا 7)، وحساب الیوم الذي یقف فیھ

یسوع بقدمیھ على جبل الزیتون. ألنھ من وقت تدنیس ضّد المسیح للھیكل المستقبلّي (متّى 15:24-
22؛ مرقس 14:13؛ تسالونیكي الثانیة 3:2-4؛ دانیال 24:9-27؛ 31:11؛ 11:12)، سیكون

بالضبط 1260 یوًما حتّى یُتّمم یسوع ما ورد في زكریّا 4:14 عندما یضع قدمھ على جبل الزیتون
شرق أورشلیم».11



من األصعب بالتأكید تحدید وقت استعالن المسیح، فما أبعد ھذا الحدث عن الزمان الحاضر.
فعلى عكس االختطاف، االستعالن ھو أحد موضوعات نبّوة العھد القدیم. سوف نتوقّع حینھا أن نكون

قادرین على جمع المعلومات، على الرغم من تخفّیھا، وھذا من شأنھ إلقاء الضوء على ھذا
الموضوع. دعونا ننظر!

 
تذّكر أن یوم النھایة ینطوي على عّدة أحداٍث مرتبطة جمیعھا باسترداد المملكة إلى إسرائیل.
رأینا في الفصل السابق أحداثًا مختلفة لیوم النھایة: نھایة أسبوع اإلنسان؛ ونھایة ممالك األمم؛ وھالك
«األمیر» المرتبط بالرجسة التي ستُسبّب الخراب، واستعالن هللا – المعروف باستعالن یسوع المسیح

– وھذا كلّھ یحدث في «یوم النھایة».
 

بما أننا نفھم أن «یوم النھایة» (ذلك الیوم) متزامٌن مع استرداد المملكة إلى إسرائیل، فنحن
بحاجٍة لفحص أیّة نبّواٍت تتعلّق بـ «ذلك الیوم» - أي یوم الّرّب، بغضبھ وإقامتھ – من أجل تحدید متى

سیحدث.
 

الغضب واإلقامة
 

بعض اآلیات في الكتاب الُمقّدس التي تتعلّق بالغضب ثم باإلقامة ھي اآلیات الختامیّة من
ھوشع، األصحاح 5، واآلیات األولى من ھوشع، األصحاح 6. وھناك أیًضا نجد وقتًا عیّنھ هللا!

. َھلُمَّ نَْرجُع إِلَى ُروَن إِلَيَّ «أَْذَھُب َوأَْرجُع إِلَى َمَكانِي َحتَّى یَُجاَزْوا َویَْطلُبُوا َوْجِھي. فِي ِضیِقِھْم یُبَّكِ
ّبِ ألَنَّھُ ُھَو اْفتََرَس فَیَْشِفینَا، َضَرَب فَیَْجبُِرنَا. یُْحیِینَا بَْعَد یَْوَمْیِن. فِي اْلیَْوِم الثَّاِلِث یُِقیُمنَا فَنَْحیَا أََماَمھُ» الرَّ

(ھوشع 15:5؛ 2-1:6).
 

الوقت ھو «فِي اْلیَْوِم الثَّاِلِث».
 

في سیاق ھذا المقطع، إذا قرأنا اآلیات التي تسبق ھذه، فسوف نجد أن الّرّب یصدر ُحكًما على
المملكة الشمالیّة (أفرایم)، وسیكون ُحكًما سریعًا؛ وعلى المملكة الجنوبیّة (یھوذا)، وسیكون ُحكًما بطیئًا

(العُّث مقابل السوس، ھوشع 12:5). یتحّدث ھذا بالتأكید عن أزمنة الملك األشورّي ثم عن الملك البابلّي
قبل عّدة قروٍن من المسیح. ولكن كما سنرى في القسم التالي، فإنھ یتحّدث عن هللا – في شخص المسیح

– عائًدا إلى مكانھ.
 

ضلّت إسرائیل الطریق وتمّردت على هللا (ھوشع 13:7). وبسبب ذلك، سوف تحدث بعض
العواقب بحسب النبّوات: فا� سوف ینصرف عنھم «َوْیٌل لَُھْم أَْیًضا َمتَى اْنَصَرْفُت َعْنُھْم!» (ھوشع
12:9)؛ وسوف یعطھم هللا «... َرِحًما ُمْسِقًطا َوثَْدیَْیِن یَبَِسْیِن» (ھوشع 14:9)؛ وسوف یكون الیھود

«تَائِِھیَن بَْیَن األَُمِم» (ھوشع 17:9)؛ ویكون «الَ َمِلَك» لھم (ھوشع 3:10). وفي النھایة «یَقُولُوَن
ینَا، َوِللتِّالَِل: اْسقُِطي َعلَْینَا» (ھوشع 8:10)! سوف تجتمع علیھم الشعوب (ھوشع 10:10)؛ ِلْلِجبَاِل: َغّطِ
وسوف یطلبون الّرّب أخیًرا الذي سوف یأتي مّرةً أخرى إلى إسرائیل (ھوشع 12:10). وھذا المجيء

الثاني إلى إسرائیل یشیر إلى ذلك الیوم – یوم النھایة.



 
كان تاریخ الیھود منذ رفضھم هللا (في شخص یسوع المسیح على الصلیب، أو المسیّا ابن

یوسف) تاریًخا بائًسا. بینما كان یسوع یُقاد إلى الصلیب، ذّكرھم بكلماتھ من ھوشع النبّي:
 

، ألَنَّھُ ُھَوَذا أَیَّاٌم تَأْتِي «یَا بَنَاِت أُوُرَشِلیَم، الَ تَْبِكیَن َعلَيَّ بَِل اْبِكیَن َعلَى أَْنفُِسُكنَّ َوَعلَى أَْوالَِدُكنَّ
یَقُولُوَن فِیَھا: ُطوبَى ِلْلعََواقِِر َواْلبُُطوِن الَّتِي لَْم تَِلْد َوالثُِّدّيِ الَّتِي لَْم تُْرِضْع! ِحینَئٍِذ یَْبتَِدئُوَن یَقُولُوَن ِلْلِجبَاِل:

ینَا!» (لوقا 30-28:23). اْسقُِطي َعلَْینَا! َوِلآلَكاِم: َغّطِ
 

لم یمّر على بیان المسیح سوى أربعین سنٍة فقط حتّى صار الیھود تائھین ولم یكن لھم ملٌك منذ
ذلك الحین. جمیع األحداث األخرى الواردة أعاله في ھوشع 8:10-12 سوف تحدث في النھایة. یُخبِرنا

ھوشع أیًضا عن ما سیحدث في الضیقة.
 

یتحّدث ھوشع 7:13-8 عن أسٍد ونمٍر ودّبٍ وحیواٍن مفترس (وحش). ھذا یوازي ممالك األمم
[غیر الیھود] التي حكمت وسوف تحكم إسرائیل حتّى یعود الّرّب. كما یُمثّل الضیقة المستقبلیّة للمرأة
التي تعاني من مخاض الوالدة (ھوشع 13:13). ھذه الحیوانات نفسھا: األسد والنمر والدّب والوحش

البّرّي سوف تتمثّل في الحاكم القادم – أي ضّد المسیح – الذي یتحّدث عنھ العھد القدیم بأنھ أشور (میخا
6:5). سوف یكون ُمرّكبًا من الوحوش التي رآھا دانیال. «الحیوان البّرّي» األخیر وحٌش ُمرّكب، وھو

مذكوٌر في الرؤیا 2:13. سوف یكون مزیًجا حی�ا من اإلمبراطوریّة الرومانیّة القدیمة، باإلضافة إلى
اإلمبراطوریّات البابلیّة واألشوریّة واإلغریقیّة أیًضا. وحاكمھا، ضّد المسیح، سوف یحكم أراضي

اإلمبراطوریّة الرومانیّة القدیمة – أي شمال وجنوب وشرق البحر األبیض المتوسط.
 

لن یكون ھذا ُمجّرد االتّحاد األوروبّي أو السوق األوروبیّة المشتركة، كما یفترض العدید من
ُمعلّمي النبّوات الكتابیّة المعاصرین. ھذا خطأٌ ألن الموقع الجغرافّي ألوروبا وحده ال یتناسب مع

الحقائق (انظر القسم «بابل» في الفصل التالي)، وألن الممالك العشر بملوكھا العشرة ال تتأّسس حتّى
یصبح ضّد المسیح ملًكا (الرؤیا 12:17)، والذي یكون بعد بدایة الضیقة.

 

هللا یترك إسرائیل
 

بما أننا نرى أن ھوشع ال یتحّدث فقط عن زمانھ بل عن زماٍن بعید جد�ا، یمكننا تطبیق نبّوات
ھوشع (14:5-15؛ 1:6-3) إلى وقٍت أبعد بكثیٍر في المستقبل.

قال هللا في ھوشع 14:5-15 «فَإِنِّي أَنَا أَْفتَِرُس َوأَْمِضي ... َوأَْرجُع إِلَى َمَكانِي َحتَّى یَُجاَزْوا
َویَْطلُبُوا َوْجِھي».

وفي متّى 23 یقول المسیح راثیًا «یَا أُوُرَشِلیُم، یَا أُوُرَشِلیُم! یَا قَاتِلَةَ األَْنبِیَاِء َوَراِجَمةَ اْلُمْرَسِلیَن
ةٍ أََرْدُت أَْن أَْجَمَع أَْوالََدِك َكَما تَْجَمُع الدََّجاَجةُ فَِراَخَھا تَْحَت َجنَاَحْیَھا، َولَْم تُِریُدوا. ُھَوَذا بَْیتُُكْم إِلَْیَھا، َكْم َمرَّ
!» (متّى ّبِ یُتَْرُك لَُكْم َخَرابًا. ألَنِّي أَقُوُل لَُكْم: إِنَُّكْم الَ تََرْونَني ِمَن اآلَن َحتَّى تَقُولُوا: ُمبَاَرٌك اآلتِي بِاْسِم الرَّ

.(39-37:23

ُ َ ْ



وقال أیًضا عن بناء الھیكل «اَْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: إِنَّھُ الَ یُتَْرُك ھُھنَا َحَجٌر َعلَى َحَجٍر الَ یُْنقَُض!»
َب الھیكل سنة 70 بعد المیالد. (متّى 2:24). قال المسیح ھذه الكلمات سنة 30 بعد المیالد وُخّرِ

قال یسوع على الصلیب «یَا أَبَتَاهُ، اْغِفْر لَُھْم، ألَنَُّھْم الَ یَْعلَُموَن َماَذا یَْفعَلُوَن» (لوقا 34:23).
واستجاب اآلب لصالة االبن ولم تأِت الدینونة على الفور بل تأّجلت أربعین سنٍة.

 
 

الرقم 40 ھو رقم االختبار عند هللا. كان موسى تحت االختبار لمّدة 40 سنٍة في
مصر و40 سنٍة في الصحراء و40 سنٍة (مع شعب إسرائیل) في البریّة. واستمّر ُحكم شاول وداود

وسلیمان 40 سنٍة لكّلٍ منھما. وأُعطیت نینوى 40 یوًما للتوبة. وإبلیس اختبر المسیح 40 یوًما،
وكان المسیح مع تالمیذه بعد قیامتھ لمّدة 40 یوًما

.
 

یمكننا اآلن تحدید الوقت الذي عاد فیھ هللا، في شخص المسیح، إلى مكانھ وأخفى وجھھ (ھوشع
15:5)؛ وأیًضا في ھوشع 15:5 ومتّى 39:23 عندما وعد بأن الیھود لن یرونھ مّرةً أخرى حتّى ...

الوقت الذي غادر فیھ هللا كان سنة 30 بعد المیالد عند صلب المسیح.
المكان الذي یجري الحدیث عنھ لیس سوى أورشلیم الجدیدة – أي السماء. «فِي بَْیِت أَبِي َمنَاِزُل

، َحتَّى َحْیُث َكثِیَرةٌ... أَنَا أَْمِضي ألُِعدَّ لَُكْم َمَكانًا، َوإِْن َمَضْیُت َوأَْعَدْدُت لَُكْم َمَكانًا آتِي أَْیًضا َوآُخذُُكْم إِلَيَّ
أَُكوُن أَنَا تَُكونُوَن أَْنتُْم أَْیًضا» (یوحنّا 3-2:14).

بُّ ِلَربِّي: «اْجِلْس َعْن ھذا ھو الموضع الذي یسكن فیھ هللا/المسیح. یقول اآلب لالبن: قَاَل الرَّ
یَِمینِي َحتَّى أََضَع أَْعَداَءَك َمْوِطئًا ِلقََدَمْیَك» (المزمور 1:110). كما یقول لالبن «ُكْرِسیَُّك یَا أَ�ُ إِلَى َدْھِر

الدُُّھوِر...اْجِلْس َعْن یَِمینِي َحتَّى أََضَع أَْعَداَءَك َمْوِطئًا ِلقََدَمْیَك» (العبرانیّین 8:1، 13).12
 

نرى ھنا أن مكان هللا/المسیح ھو في السماء التي صعد إلیھا المسیح والتي وعد بالعودة منھا.
 

عودة إسرائیل إلى الّرّب
 

نحن بحاجٍة بعد ذلك لفحص المقطع في ھوشع 1:6 الذي یتحّدث عن عودة إسرائیل إلى الّرّب
ّبِ ألَنَّھُ ُھَو اْفتََرَس فَیَْشِفینَا، َضَرَب فَیَْجبُِرنَا» للشفاء كي نعرف موعد انطباقھ: «َھلُمَّ نَْرجُع إِلَى الرَّ

(ھوشع 1:6).
 

یُبیّن لنا سفر إرمیا أن وقت ھذه العودة لم یكن، كما یعتقد كثیرون، عندما أصبحت إسرائیل أّمةً
. الَ أُوقُِع َغَضبِي بُِكْم ألَنِّي َرُؤوٌف، یَقُوُل بُّ في العام 1948. «اْرِجِعي أَیَّتَُھا اْلعَاِصیَةُ إِْسَرائِیُل، یَقُوُل الرَّ

» (إرمیا 13-12:3). بُّ . الَ أَْحِقُد إِلَى األَبَِد. اِْعِرفِي فَقَْط إِثَْمِك ... یَقُوُل الرَّ بُّ الرَّ
 

ّبِ، إِلَى ّبِ، َویَْجتَِمُع إِلَْیَھا ُكلُّ األَُمِم، إِلَى اْسِم الرَّ وَن أُوُرَشِلیَم ُكْرِسيَّ الرَّ َماِن یَُسمُّ «فِي ذِلَك الزَّ
یِر. فِي تِْلَك األَیَّاِم یَْذَھُب بَْیُت یَُھوَذا َمَع بَْیِت إِْسَرائِیَل...» ّرِ أُوُرَشِلیَم، َوالَ یَْذَھبُوَن بَْعُد َوَراَء ِعنَاِد قَْلبِِھِم الّشِ



(إرمیا 18-17:3).
 

یأتي وقت ھذه العودة بعد األسبوع السبعین المستقبلّي من ضیقة یعقوب (الضیقة). سوف یكون
َماِن» و«فِي تِْلَك األَیَّاِم» خالل یوم الّرّب، عند استعادة إسرائیل – بعد النھایة. سوف «فِي ذِلَك الزَّ

تجتمع أمم العالم في أورشلیم لتكریم اسم الّرّب. ووقت اإلقامة ذلك ال یحدث بالتأكید في وقت كتابة ھذه
السطور!
 

ھوشع 2:6 – الّرّب بعیٌد لمّدة یومین
 

تعطینا ھذه اآلیة التالیة المّدة الزمنیّة التي سیكون فیھا هللا بعیًدا قبل اإلقامة، والتي تبدأ كما رأینا
في النھایة: «یُْحیِینَا بَْعَد یَْوَمْیِن. فِي اْلیَْوِم الثَّاِلِث یُِقیُمنَا فَنَْحیَا أََماَمھُ» (ھوشع 2:6).

 
دعونا نفحص حق�ا ھذا المقطع! كلمة بعد لیست ُمحّددة جد�ا على اإلطالق عندما تُفّكر فیھا، ألن
كّل شيٍء یأتي بعد شيٍء. یتساءل المرء عن سبب ورودھا ھناك حتّى في فترةٍ زمنیّة ُمحّددة مثل ھذه.

ینطوي استخدام كلمة بعد على أنھ قد یكون أّي وقٍت بعد یومین أو أّي وقٍت في الیوم الثالث بدالً من
«في الیوم الثالث» (في بدایة الیوم الثالث).

 
Strong’s Exhaus�ve Concordance of the تُبیّن اإلشارة إلى ھذا المقطع في كتاب

،Strong’s إلى أن كلمة بعد لیس لھا رقٌم مرجعّي مقابل خلفھا. وفقًا للتعلیمات الواردة في كتاب Bible
فإن ھذا یعني أن الكلمة ال تظھر في النّص العبرّي للكتاب الُمقّدس وأن المترجمین أضافوھا للتوضیح.

ولذلك یمكننا شطب كلمة بعد ألنھا أضیفت.
 

اإلحیاء واإلقامة
 

الكلمتان الرئیسیّتان التالیتان في المقطع ھما یُحیي ویقیم. یُحیي تعني أن یُسِرع – والّرّب
بالتأكید سیفعل ھذا خالل الضیقة. أّما كلمة یقیم فمعناھا أن یتأّسس أو یسترّد. أوضح الّرّب بكّل تأكیٍد أن

إسرائیل ستقام في ذلك الیوم (یوم الّرّب): «فِي ذِلَك اْلیَْوِم أُقِیُم ِمَظلَّةَ َداُوَد السَّاقَِطةَ» (عاموس 11:9).
 

تتحّدث األصحاحات 8-13 من ھوشع بمزیٍد من التوّسع عن المقطع الوارد في ھوشع 2:6 عن
َؤَساِء» (ھوشع اإلحیاء. یتّضح أن ھذا سوف یحدث في المستقبل. «... فَیَْنفَكُّوَن قَِلیالً ِمْن ثِْقِل َمِلِك الرُّ
10:8). وھذا بالطبع ھو ضّد المسیح. «َجاَءْت أَیَّاُم اْلِعقَاِب» (ھوشع 7:9) تشیر إلى األسبوع األخیر

من أسبوع دانیال السبعین، أو الضیقة.
 

یرد ھذا كلّھ بوضوحٍ في ھوشع 4:3-5 «ألَنَّ بَنِي إِْسَرائِیَل َسیَْقعُُدوَن أَیَّاًما َكثِیَرةً بِالَ َمِلٍك، َوبِالَ
بَّ إِلَھُھْم َرئِیٍس، َوبِالَ َذبِیَحٍة، َوبِالَ تِْمثَال، َوبِالَ أَفُوٍد َوتََرافِیَم. بَْعَد ذِلَك یَعُوُد بَنُو إِْسَرائِیَل َویَْطلُبُوَن الرَّ

ّبِ َوإِلَى ُجوِدِه فِي آِخِر األَیَّاِم». َوَداُوَد َمِلَكُھْم، َویَْفَزُعوَن إِلَى الرَّ



 
تشیر الجملة األولى إلى حالتھم القائمة بدون ملٍك وتشیر الجملة الثانیة إلى إقامتھم. سوف یُطھَّر

اإلسرائیلیّون من شوائبھم ومن ثم یُقامون كما كانوا في األیّام القدیمة (إشعیاء 25:1-26). یعد صفنیا
الذي یتحّدث عن یوم الّرّب (صفنیا 14:1) قائالً «فِي اْلَوْقِت الَِّذي فِیِھ آتِي بُِكْم َوفِي َوْقِت َجْمِعي إِیَّاُكْم...

» (صفنیا 20:3). یتحّدث إرمیا 16 أیًضا عن األیّام األخیرة بُّ اَم أَْعیُنُِكْم، قَاَل الرَّ ِحیَن أَُردُّ َمْسبِیِّیُكْم قُدَّ
ویشیر إلى مزیجٍ من الغضب الذي یتبعھ اإلقامة.

 
یربط الكتاب الُمقّدس یوم الّرّب ھذا («ذلك الیوم») بالراحة «َویَُكوُن فِي ذِلَك اْلیَْوِم ... یَُكوُن
َمَحلُّھُ َمْجًدا» (إشعیاء 10:11). وفي األصحاح الثالث من أعمال الرسل یشرح بطرس الّرسول لبني
إسرائیل أنھم قتلوا خالق الحیاة ولكن هللا أقامھ من بین األموات. أضاف قائالً «َواآلَن أَیَُّھا اِإلْخَوةُ، أَنَا
ا هللاُ فََما َسبََق َوأَْنبَأَ بِِھ بِأَْفَواِه َجِمیعِ أَْنبِیَائِِھ، أَْن یَتَأَلََّم أَْعلَُم أَنَُّكْم بَِجَھالٍَة َعِمْلتُْم، َكَما ُرَؤَساُؤُكْم أَْیًضا. َوأَمَّ
َمھُ ھَكَذا. فَتُوبُوا َواْرِجعُوا ِلتُْمَحى َخَطایَاُكْم، ِلَكْي تَأْتَِي أَْوقَاُت اْلفََرجِ [اإلقامة] ِمْن َوْجِھ اْلَمِسیُح، قَْد تَمَّ

. َویُْرِسَل یَُسوَع اْلَمِسیَح اْلُمبَشََّر بِِھ لَُكْم قَْبُل. الَِّذي یَْنبَِغي أَنَّ السََّماَء تَْقبَلُھُ، إِلَى أَْزِمنَِة َرّدِ ُكّلِ َشْيٍء، ّبِ الرَّ
یِسیَن ُمْنذُ الدَّْھِر» (أعمال الرسل 21-17:3). الَّتِي تََكلََّم َعْنَھا هللاُ بِفَِم َجِمیعِ أَْنبِیَائِِھ اْلِقّدِ

من الُمھّم مالحظة أن المسیح یتعیّن علیھ البقاء في السماء (مكانھ، ھوشع 15:5) حتّى یحین
الوقت إلقامة/استرداد كّل شيٍء (اإلقامة أو االسترداد بحسب ما ورد في ھوشع 2:6).

 

أوقات الفرج
 

رأینا للتّو أعاله أن اإلقامة ترتبط بأوقات الفرج. طالما ارتبط یوم الّرّب عند الیھود بزمن
المملكة، وزمن اإلقامة، وزمن الفرج [االسترداد]. كان الیھود یمیلون للتغاضي عن غضب یوم الّرّب،
على الرغم من الكثیر من التحذیرات، مثل ھذا التحذیر الذي یُقّدمھ عاموس النبّي: «َوْیٌل ِللَِّذیَن یَْشتَُھوَن

ّبِ؟ ُھَو َظالٌَم الَ نُوٌر» (عاموس 18:5). ! ِلَماَذا لَُكْم یَْوُم الرَّ ّبِ یَْوَم الرَّ
 

كان ما یشتھونھ ھو الخبر الساّر الذي سیأتي بھ یوم الّرّب، والخبر الساّر ھو إقامتھم في
مملكتھم الُمسترّدة أللف سنٍة (الرؤیا 7-1:20).

 

الیوم ألف سنٍة
 

سوف یكون یوم الّرّب ألف سنٍة (انظر الرؤیا 2:20، 3). «... ألَنَّھُ فِي ِستَِّة أَیَّاٍم
بُّ السََّماَء َواألَْرَض، َوفِي اْلیَْوِم السَّابعِ اْستََراَح َوتَنَفََّس» (الخروج 17:31). تُوَصف األلف َصنََع الرَّ
سنٍة ھذه في العھد القدیم بأنھا فترة «حفظ السبت»، ویُشار إلیھا على ھذا النحو في العبرانیّین 4:4-

11، حیث ترتبط بالیوم السابع من أسبوع الخلق – وھو وقٌت لالستراحة والتجدید.
نرى اآلن أن ھذا الیوم السابع یتوافق مع الیوم السابع من األسبوع، وأن طولھ 1000 سنٍة.

ولذلك، من الممكن ربط األیّام الستّة األخرى من أسبوع الخلق مع الستّة آالف سنٍة من «أسبوع»
اإلنسان الذي یستمّر في االنقضاء.



 
یرد في ھوشع 2:6 «یومین» و «في الیوم الثالث». وھذه «األیّام» ال یمكن سوى أن تكون

بمقیاس 1000 سنٍة إلى یوٍم واحد. یحتوي الكتاب الُمقّدس على مقاییس زمنیّة مختلفة. یمكن أن یكون
الیوم الواحد سنةً (سبعة أیّاٍم (أسبوٌع واحد) یُمثّل سبع سنواٍت) كما في األسبوع السبعین لدانیال (فترةٌ

من سبع سنواٍت) (انظر أیًضا حزقیال 6:4). ویمكن أن یكون الیوم أیًضا 1000 سنٍة كما ھو الحال في
المزمور 4:90 «ألَنَّ أَْلَف َسنٍَة فِي َعْینَْیَك ِمثُْل یَْوِم أَْمِس» وفي بطرس الثانیة 8:3 «أَنَّ یَْوًما َواِحًدا ِعْنَد

ّبِ َكأَْلِف َسنٍَة، َوأَْلَف َسنٍَة َكیَْوٍم َواِحٍد». الرَّ
 

وھكذا، نرى أن هللا یمكنھ استخدام یوم لیرمز لوحداٍت زمنیّة مختلفة. األیّام المذكورة أعاله (في
ھوشع 2:6) ال یمكن أن تكون أیّاًما أو حتّى سنینًا بالمعنى الحرفّي، وذلك ألن العدید من األیّام والسنین

بالمعنى الحرفّي مّرت منذ زمان ھوشع. وقد قال ھوشع نفسھ إن ھذا ھو ما سوف یصیر «ألَنَّ بَنِي
إِْسَرائِیَل َسیَْقعُُدوَن أَیَّاًما َكثِیَرةً بِالَ َمِلٍك، َوبِالَ َرئِیٍس» (ھوشع 4:3).

 
وبالتالي، فإن «أیّام» ھوشع لیست أیّاًما من 24 ساعٍة أو أیّاًما یحتوي الواحد منھا على سنٍة، بل

أیّاًما یمتّد كلٌّ منھا إلى 1000 سنٍة.
 

اإلقامة في الیوم الثالث
 

من الُمھّم والالفت لالنتباه أن المسیح في الوقت الذي كان فیھ على األرض رفضتھ أورشلیم
لمّدة یومین وأُقیم في الیوم الثالث. الّرّب یجعل إخوة المسیح – إسرائیل – «مثاالً» لنفسھ، وھو یحفظ

». مثلما رفض اإلسرائیلیّون المسیح، فإن هللا الناموس تماًما من أجلھم: «َوَعْینًا بِعَْیٍن، َوِسن�ا بِِسّنٍ
یرفضھم لمّدة یومین وسوف یقیمھم في الیوم الثالث. دعونا نلقي نظرةً أخرى على ھوشع 2:6 «یُْحیِینَا
بَْعَد یَْوَمْیِن. فِي اْلیَْوِم الثَّاِلِث یُِقیُمنَا فَنَْحیَا أََماَمھُ». مثلما أقیم مسیح إسرائیل في الیوم الثالث، سوف تقام

إسرائیل نفسھا في الیوم الثالث.
 

رأى الراحل العظیم ج. فیرنون ماكجي أیًضا ھذا التوازي. في كتابھ «جولةٌ في الكتاب الُمقّدس
Thru The Bible»13، یُفّسر مقطع ھوشع النبّوّي: «فِي اْلیَْوِم الثَّاِلِث یُِقیُمنَا» - ھذا أمٌر شائق للغایة

في ضوء حقیقة أن قیامة المسیح كانت في الیوم الثالث. أقیم لتبریر الیھود وغیر الیھود [األمم]. وسوف
یسري ھذا أیًضا في ذلك الیوم الذي سیعید فیھ هللا إسرائیل إلى تلك األرض ویعیدھا إلى نفسھ. یتكلّم هللا
في حزقیال ٣٧ عن ذلك الیوم على أنھ قیامةٌ، وسوف تستند تلك القیامة على من أقیم في الیوم الثالث،

ألن قیامة المسیح تنطوي على فداٍء وتبریٍر ألّي إنساٍن یقبلھا یجعالنھ على عالقٍة صحیحة مع هللا
القدیر.

 
«یتوّسع بولس الّرسول في موضوع مستقبل إسرائیل في رومیة 11. في یومنا ھذا، غرض هللا
في بناء كنیستھ ھو أن یجذب لنفسھ كّالً من الیھود واألمم، أي أشخاًصا من كّل لساٍن وقبیلة وأّمة یأتون
أمامھ للعبادة. وعندما یُكِمل هللا ھدفھ في الكنیسة ویُخِرجھا من العالم، سوف یلتفت مّرةً أخرى إلى أّمة
إسرائیل وسوف یقیمھا. كّل نبّي كتب في الكتاب الّمقّدس – وحتّى بعض الذین لم یكتبوا – تحّدثوا عن



غرض هللا المستقبلّي ألّمة إسرائیل. وحتّى قبل أن یتمّكن أبناء إسرائیل من دخول األرض، بدأ موسى
یتحّدث عن الیوم اآلتي الذي یعیدھم فیھ هللا إلى األرض للمرة الثالثة. والمّرة الثالثة – أي في الیوم

الثالث إذا جاز التعبیر یكون استرداد األرض استرداًدا دائًما. ھناك عالقةٌ بین ھذا االسترداد وإقامة
المسیح من الموت في الیوم الثالث».

 

السّر
 

نظرةٌ عاّمة للسّر
 

یتّفق الُمؤلّف مع وجھة نظر د. ماكجي الواردة أعاله. ومع ذلك، یدور ھذا الكتاب حول نھایة
الزمان بحسب نبّوة الكتاب الُمقّدس. ال یدور الكتاب حول عصر الكنیسة الذي ما زال قائًما في وقت

.14وكما كتابة ھذه السطور. تحّدث د. ماكجي في المقطع عن هللا وھو یُخِرج الكنیسة الحالیة، وھو سرٌّ
ناقشنا سابقًا، ما أبعد السّر عن النبّوة! فالنبّوة یمكن أن تكون لھا عالمةٌ ووقت (تاریخ)، في حین أن

. السّر ال عالمة لھ وأبديٌّ
 

دعونا نبتعد عن النبّوة قلیالً لنفحص السّر ثم نعود إلى «اإلقامة في الیوم الثالث».
 

ینتھي ھذا الزمان، كما ھو ُموّضٌح، مع المجيء الثاني لیسوع المسیح في الرؤیا 7:1
«َوَستَْنُظُرهُ ُكلُّ َعْیٍن». االنتقال المادّي من األرض لكنیسة السّر في الوقت الحالّي ھي ما یُعَرف باسم

«االختطاف». وسوف یفعل هللا ھذا قبل أن یتعامل مع إسرائیل غیر التائبة (وبقیّة النبّوة)، وبالتأكید قبل
ظھور ضّد المسیح أو األثیم (تسالونیكي الثانیة 8:2).

 
یجب أن تكون كنیسة السّر، باختطافھا، موضوًعا لكتاٍب آخر حق�ا، ولكن بما أن ذلك سیُشّكل

نھایةً للسیاحة الدینیّة الدنیویّة لجمیع المؤمنین حتّى وقت كتابة ھذه السطور، فقد یھّم البعض قراءة
تخمینات مدروسة بخصوص الوقت التقریبّي الذي یحدث فیھ االختطاف.15

 
متى سیحدث االختطاف؟ ال یسع المرء سوى أن یُخّمن، ألن ھذا سرٌّ حق�ا كما أّكد بولس

الّرسول (كورنثوس األولى 51:15)، ولیس أحد موضوعات نبّوة العھد القدیم (رومیة 25:16؛
كولوسي 26:1).

 
تعریف السّر

 
السّر ھو جسد المؤمنین في المسیح الذي عاش منذ زمان المسیح وحتّى وقت االختطاف، وھو

جسٌد تستطیع فیھ األمم أن تأتي إلى هللا مباشرةً من خالل المسیح، المسیّا الیھودّي (أفسس 6:3) – بدون
بنّوة شعب هللا المختار، الیھود، أو من خالل تبنّي ناموس موسى الیھودّي.16

 



امتّد الخالص إلى األمم ألن الیھود لم یكونوا على عالقٍة صحیحة مع هللا. كان بإمكانھم أن
یكونوا نعمةً لبقیّة العالم، لكنھم ما زالوا حتّى یومنا ھذا قید رفض هللا.17

بمعنى ما، ُوِضعْت مشكلة األّمة الیھودیّة غیر التائبة جانبًا بصفٍة ُمؤقّتة، بینما یستمّر هللا في
العمل (رومیة 11:11-25). إنھا «في حالة انفصاٍل» وتخضع للتأدیب. وفي الوقت نفسھ نحن
المؤمنون المرشوشون بدم المسیح یمكننا االنتقال من الجناح الخارجّي للھیكل مباشرةً إلى قدس

األقداس! یمكننا نحن الذین في المسیح أن ننتقل مباشرةً إلى عرش هللا ولم نعد بحاجٍة إلى كاھٍن لیشفع
عنّا ویُقّدم ذبیحةً عن خطایانا.

 
ّرِ لم یَر أنبیاء العھد القدیم ھذه الفترة الفاصلة الطویلة ألنھا لم تنكشف لھم (أفسس 5:3)؛ «الّسِ

اْلَمْكتُوِم ُمْنذُ الدُُّھوِر...» (كولوسي 26:1). ناقش بولس كّالً من موضوعّي السّر واالختطاف.
 

االختطاف في سیاق السّر
 

«ُھَوَذا ِسرٌّ أَقُولُھُ لَُكْم: الَ نَْرقُُد ُكلُّنَا، َولِكنَّنَا ُكلَّنَا نَتَغَیَُّر، فِي لَْحَظٍة فِي َطْرفَِة َعْیٍن، ِعْنَد اْلبُوِق
األَِخیِر» (كورنثوس األولى 52-51:15).

 
لنبدأ اآلن في تخمین متى یحدث ھذا! سوف یحدث في وقٍت ما بین الحاضر والوقت

الذي یُوقّع فیھ ضّد المسیح اتّفاقیّة سالٍم لمّدة سبع سنواٍت مع إسرائیل.
 

یُقّدم الكتاب الُمقّدس وعًدا بعدم ظھور األثیم (ضّد المسیح) إلى أن یُرفَع من الوسط
الذي یحجز اآلن (تسالونیكي الثانیة 7:2-8). وال یمكن أن یكون ذاك الذي یحجز اآلن سوى الروح

القدس الذي یسكن ویعمل من خالل جسد المؤمنین، أي الكنیسة.
 

یعد الكتاب الُمقّدس أیًضا بأن هللا لن یترك المؤمنین أبًدا (العبرانیّین 5:13). ولذلك، عندما یُرفَع
الروح القدس من الوسط یذھب المؤمنون معھ. یقال إن ھذا سوف یتّم قبل التعّرف على ضّد المسیح أو

ظھوره (على األقّل بتوقیع اتّفاقیّة السالم مع إسرائیل). وبما أن األمر سوف یستغرق وقتًا من ضّد
المسیح إلتمام مثل ھذه االتّفاقیّة، من الُمؤّكد أنھ سیكون قد كشف عن العدید من دالالت ھویتھ قبل حفل
التوقیع الفعلّي. ولذلك من المحتمل أن تُرفَع الكنیسة من الوسط قبل الحفل بفترةٍ طویلة، وربّما قبل ذلك
بسنواٍت. ورفع الكنیسة، والروح القدس، سوف یفتح الباب لإلثم بأن یتطّور بُمعّدالٍت ھائلة، مّما یتیح
الفرصة لألثیم بأن «یحّل» مشاكل إسرائیل من خالل التوقیع على اتّفاقیّة سالٍم مّدتھا سبع سنواٍت في
بدایة السنة الیھودیّة الجدیدة (إّما في عید روش ھاشانا [ھتاف البوق] أو یوم كیبور [یوم الغفران]).18

رسائل إلى الكنائس
 

إذا فحصنا عن قرٍب الرسائل إلى الكنائس في الرؤیا 2-3، فسوف تظھر بعض األشیاء الالفتة
جد�ا لالنتباه. كثیرون من ُمفّسري الكتاب الُمقّدس على صواٍب، من الناحیة الروحیّة، عندما یقولون إن
ھذین األصحاحین یُقّدمان لنا تاریخ الكنیسة من زمن المسیح إلى االختطاف. ولكن، بشكٍل أكثر تأكیًدا،

ا طوال فترة الضیقة. یقول العدید من الُمفّسرین إن الكنیسة لم تُذكر یُقّدم ھذان األصحاحان تعلیًما مستمر�



مّرةً أخرى بعد األصحاح الثالث، إلى أن نراھا مّرةً أخرى في األصحاح التاسع عشر. ولذلك یستنتجون
أنھ بما أن الضیقة ترد بین األصحاحات من 6 إلى 19، وبما أنھ ال توجد تعلیمات للكنیسة خالل تلك

الفترة، فإن الكنیسة سوف تُختَطف قبل الضیقة.
 

یعتقد ُمؤلّف ھذا الكتاب أن التعلیمات بخصوص ما یجب عملھ خالل الضیقة قد قّدمھا بالفعل
سفر الرؤیا، في األصحاحین الثاني والثالث. یُقّدم ھذان األصحاحان الخاّصان في سفر الرؤیا تفاصیل

كثیرة للكنائس حول كیفیّة اجتیاز الضیقة.
 

یكمن حّل اللغز في أن الكنائس الموصوفة في الفصلین الثاني والثالث تُمثّل المؤمنین الذین
یتلّقون تعلیمات خالل الوقت الذي ال یعد فیھ الشّر ُمقیًّدا. من الواضح أن جماعة المؤمنین ھذه یھودیّة
في طبیعتھا، ولیست كنیسة السّر التي سبق وصفھا. بدالً من ذلك، ھذا ھو جسد المؤمنین الذین یبدأون
ا وسوف تتأثّر في اإلیمان بالمسیح بعد اختطاف كنیسة السّر. سوف یكون االختطاف حدثًا عالمی�ا ُمھم�

قلوٌب ال تُعّد وال تُحصى على الفور عندما تُدِرك – بعد فوات األوان – أنھ كان یجب علیھا أن تؤمن في
وقٍت سابق. ومع ذلك، سوف یُشّكل ھؤالء المؤمنون الجدد كنیسةً جدیدة – وھي كنیسة الملكوت.

 
للتأكید: نعلم أن اإلثم أو الشّر یُقیَّدان حتّى یُخَرج شخٌص ما. وال یمكن أن یكون ھذا سوى هللا،
في شخص الروح القدس، الذي یعمل من خالل ھیكل المؤمنین. ومن ثّم فإن الروح القدس، الُمعّزي

الذي لن یتركنا أبًدا، یغادر معنا وال یبقى الشّر ُمقیًَّدا. بعد اختطاف كنیسة السّر، تواجھ كنیسة الملكوت
(قّدیسو الضیقة) أوقاتًا عصیبة. في الواقع، فإن الضیقة تُسّمى ھكذا لسبٍب وجیھ. سوف تعود إلى

الطریقة التي كانت بھا في األناجیل – متّى ومرقس ولوقا ویوحنّا. وسوف یُكَرز بإنجیل الملكوت بدالً
من إنجیل النعمة..

 
الیوم سنة

رأینا في وقٍت سابق أن الیوم في الكتاب الُمقّدس یمكن أن یكون سنةً. من تصنیف األعیاد
الیھودیّة سوف نعرف قریبًا أن یوم كیبور (یوم الغفران)، سوف یكون الیوم المختار إلعالن یسوع

المسیح. 19 تفصل 10 أیّاٍم بین روش ھاشانا ویوم كیبور (یوم الغفران). روش ھاشانا ھو نفخ
األبواق، وتُعَرف األیّام العشرة الفاصلة بینھما باسم أیّام الرھبة. إنھا فترة اختباٍر مثل أیّام دانیال

العشرة وأیّام الرؤساء اآلخرین العشرة لالختبار.
 

رأینا أن الیوم یعادل سنة خالل فترة أسبوع ضیقة یعقوب. وبالتالي، یجب أن تكون
األیّام العشرة عشر سنواٍت. إذا استطعنا تحدید المّدة التي ستعاني فیھا الكنیسة التالیة (كنیسة

الملكوت) تحت ُحكم الشیطان – وخصوًصا عندما ال یعود شّر الشیطان ُمقیًَّدا – فسوف یكون لدینا
وقٌت ممكن الختطاف كنیسة السّر ومجيء یسوع المسیح لمقابلة قّدیسیھ في السحاب (تسالونیكي

األولى 17:4).
 

ا أَْنَت َعتِیٌد أَْن تَتَأَلََّم بِِھ. ُھَوَذا إِْبِلیُس ُمْزِمٌع أَْن یُْلِقَي بَْعًضا وقت المعاناة ُمقّدٌم: «الَ تََخِف اْلبَتَّةَ ِممَّ
بُوا، َویَُكوَن لَُكْم ِضْیٌق َعَشَرةَ أَیَّاٍم. ُكْن أَِمینًا إِلَى اْلَمْوِت فََسأُْعِطیَك إِْكِلیَل ْجِن ِلَكْي تَُجرَّ ِمْنُكْم فِي الّسِ

ْ



اْلَحیَاةِ» (الرؤیا 10:2).
 

إذا افترضنا أن الشّر والمعاناة العظیمة سوف تبدأ عندما ال یعد هللا یُقیّد الشّر؛ وأن هللا سوف یبدأ
في التعامل مع كنیسة الملكوت مباشرةً بعد اختطاف كنیسة السّر؛ وأن األیّام العشرة في الرؤیا 10:2

تعادل 10 سنواٍت؛ فعندئٍذ سوف تُنقَل كنیسة السّر (أي كنیسة الیوم) إلى السماء (یوحنّا 3:14) قبل 10
سنواٍت من النھایة. على سبیل المثال، إذا كانت النھایة في العام 2030، فمعنى ھذا أنھ في العام 2020

سیكون زمن اختطاف كنیسة السّر الحالیة.
 

مثال كنیسة السّر
 

إلیك تخمیناٌت مدروسة أكثر. أقام هللا بكوًرا آخرین مع المسیح عندما قام، ونحن (المؤمنون
المولودون ثانیةً) كلّنا جزٌء من ھذه القیامة األولى في المسیح (كورنثوس األولى 20:15، ٢٣). إذا

كان هللا یستخدم التصنیف ھنا، فإن األموات في المسیح (تسالونیكي األولى 16:4) قد یقوموا في
الیوم التقویمّي نفسھ الذي قام فیھ المسیح. سوف یكون ذلك الیوم یوم األحد الذي یلي اكتمال القمر في

الربیع في إسرائیل، والذي یحدث في 14 نیسان 20 (تقلیدی�ا، بعد تفتّح أزھار اللوز في الربیع).
وسوف یعطي ذلك أولئك الذین في كنیسة السّر الحالیة، الذین ال یزالون أحیاء، 40 یوًما (التصنیف
السابق كان یتضّمن ھذا العنصر الزمنّي) قبل الصعود أو االختطاف في الیوم نفسھ الذي صعد فیھ

المسیح. ھللویا!
 

لنعد اآلن إلى مناقشة النبّوة والقیامة/اإلقامة في الیوم الثالث.
 

اإلقامة في الیوم الثالث، تكملة
 

بما أننا أقررنا أن األیّام الواردة في ھوشع 2:6 یُمثّل كّل یوٍم منھا ألف سنٍة (كما ھو یوم
األلفیّة)، یمكننا اآلن إجراء حساباٍت بشأن الوقت الذي سوف تأتي فیھ النھایة. لنفترض أن الوقت الذي
غادر فیھ هللا (أو قُِطَع فیھ المسیح) كان سنة 30. 21 إذا أضفت 30 + 2000 سنة، فسوف تحصل على

2030. سوف تكون ھذه بدایة الیوم الثالث أو األلف سنٍة الثالثة!
 

العّد التنازلّي – هللا یستخدم 490
 

ھذا التاریخ متوافٌق أیًضا مع رقم هللا 490، أو 70 سبعٍة، من سفر دانیال. من خالل
استعراض التاریخ، یبدو أن معامالت هللا مع الجنس العبرّي سوف تشمل أربع فتراٍت كٌل منھا 70

ل الوقت الفعلّي لكّل فترةٍ أسبوًعا، وكّل منھا تبلغ 490 سنٍة (ترد التفاصیل الحقًا). ومع ذلك، ال یُسجَّ
لیكون بالضبط 490 سنٍة، وھو أمٌر یمكن تحدیده من خالل المقارنة بین األسفار الُمقّدسة. على سبیل

المثال، خالل فترة الـ 70 أسبوًعا الثانیة، من الخروج إلى بناء ھیكل سلیمان، یظھر في أعمال



الرسل 18:13-22 على أنھ إجمالّي 591 سنٍة. یُبیّن الملوك األّول 1:6 أن الفترة نفسھا من التاریخ
تستمّر 480 سنة. وھذا التفاوت في 111 سنٍة ھو مجموع سّت فتراٍت مختلفة كانت خاللھا إسرائیل
في عبودیٍة لآلخرین (انظر سفر القضاة) – عندما كانوا خارج نظر هللا أو مشیئتھ. بما أننا نعلم أن

الكتاب الُمقّدس ال یمكن أن یتناقض مع نفسھ، فما یجب علینا أن نجمعھ ھو أن هللا ال یدرج تلك
السنوات عندما ال تكون فیھ إسرائیل بحسب رضاه.

 
فیما یلي شرٌح للفترات األربع التي تتكّون كٌل منھا من 70 أسبوعٍ:

 
(1) كان أّول 70 أسبوًعا، أو 490 سنٍة، من والدة إبراھیم إلى الخروج. كان الوقت الفعلّي

505 سنٍة، لكن هللا لم یحسب السنوات الـ 15 التي كان فیھا إسماعیل مغتصبًا.
 

(2) كان ثاني 70 أسبوًعا، أو 490 سنٍة، من الخروج إلى تكریس (ولیس بناء) ھیكل سلیمان.
كان الوقت الفعلّي 601 سنٍة، لكن هللا لم یدرج 111 سنة من االستعباد عندما لم تكن إسرائیل

بحسب رضاه.
 

(3) كان ثالث 70 أسبوًعا، أو 490 سنٍة، من تكریس ھیكل سلیمان إلى مرسوم أرتحشستا. كان
الوقت الفعلّي 560 سنٍة، لكن هللا لم یحسب 70 سنة من السبي البابلّي.

 
(4) كان رابع 70 أسبوًعا، أو 490 سنٍة، من مرسوم أرتحشستا إلى المجيء الثاني للمسیح.

انقضى ما مجموعھ 483 سنة من المرسوم إلى مرحلة قطع المسیّا (دانیال 25:9)، ولم یدرج
هللا الفترة الزمنیّة من ذلك الوقت حتّى الوقت الحاضر. ولذلك، ال تزال توجد سبع سنواٍت أخرى

للعّد (أسبوع ضیقة یعقوب) قبل إتمام فترة 490 سنة أخرى.
 

نرى مثاالً ھنا! من الواضح أن هللا یستخدم فترات زمنیّة مّدتھا 490 سنٍة، ویبدو أنھ سیكون
قد استخدم أربع فتراٍت كلٌّ منھا 490 سنٍة قبل عودة المسیح في االستعالن. ونرى أیًضا أن هللا لم

یحسب وقتًا للعبرانیّین عندما لم یكونوا بحسب رضاه. دعونا نفحص عن قرٍب حالة عدم الرضا ھذه
في المّدة الزمنیة الرابعة التي تتكّون من 490 سنٍة.

 
ُخّرب الھیكل وتشتّت الیھود سنة 70 بعد المیالد، مّما یشیر إلى عدم رضا هللا عن األّمة

الیھودیّة. ھل ما زالوا خارج نظر هللا؟ كما ذكرنا سابقًا، یمكننا أن نفترض أن اآلب استجاب صالة
االبن على الصلیب «یَا أَبَتَاهُ، اْغِفْر لَُھْم، ألَنَُّھْم الَ یَْعلَُموَن َماَذا یَْفعَلُوَن» (لوقا 34:23)، وأن اآلب فعل

ذلك باختبار الیھود لمّدة 40 سنٍة، فترة االختبار، بعد موت المسیح.
 

كان الیھود في ذلك الوقت ُمشتَّتین وأصبحوا خارج نظر هللا. في الوقت الحالّي یُعاد بناء األّمة،
ولكن ھذا ال یمكن أن یكون اإلقامة في الیوم الثالث ألنھ ال یناسب النبّوة. فاإلقامة الحقیقیّة لن یُتّممھا

سوى هللا بعد استعالن یسوع المسیح. إذا حدث، كما یبدو من إشارة الكتاب الُمقّدس، وكان العام 2030
ھو النھایة، فسوف تظھر مالحظةٌ الفتة لالنتباه. سوف توجد أربع فتراٍت تتكّون كلٌّ منھا من 490



سنٍة، أي 4 × 490، أو 1960 سنٍة من وقت تشتّتھم حتّى وقت إقامتھم، أي عندما نضیف 1960 إلى
70، فسوف یكون الناتج عام 2030 بعد المیالد.

 
ھل یعّد هللا قدًرا مساوی�ا من الوقت على إسرائیل (الوقت الذي لم یكونوا فیھ بحسب رضاه) مثلما
یعّده إلسرائیل (الوقت الذي كانوا فیھ بحسب رضاه)؟ إذا كان األمر كذلك، فسوف یكون لكّلٍ منھا أربع

فتراٍت زمنیّة، أي 4 × 490 أو 1960 سنة.
 

ھذه االستنتاجات تُفّسر المقطع العبرّي، ھوشع 2:6 على أنھ یعني أنھ بعد یومین وفي الیوم
الثالث سوف یبدأ هللا الضیقة – في العام 2030 (بعد یومین). سوف تكون النھایة إذًا في العام

2037! سوف یشیر ھذا إلى أن هللا سوف یبدأ مّرةً أخرى ساعتھ الزمنیّة (الساعة التي توقّفت بعد
483 سنٍة) ویسمح بالبدء في العّد التنازلّي للسنوات السبع األخیرة من «ُحكم» اإلنسان.

 
قد یكون ھذا أكثر منطقیّة. فكّل ساعٍة، سواء في صالح إسرائیل أو لیست في

صالحھا، سوف تكون قد توقّفت عند العدد نفسھ من السنوات. وھكذا، منذ التشتّت، سوف یكون هللا قد
حسب (على ساعاٍت منفصلة) قدًرا مساوی�ا من الوقت عندما لم یكن الیھود بحسب رضاه مقابل أنھم

كانوا في السبي أو العبودیّة.
 

مجيء سنة المسیّا
 

لتحدید موعد النھایة نحتاج إلى معرفة موعد إصدار مرسوم استرداد أورشلیم وإعادة بنائھا
بحسب دانیال 25:9، وموعد مجيء المسیّا إلى شعبھ، وطول المّدة الزمنیّة الفاصلة. نرى أن الفاصل
سیكون لمّدة یومین (ھوشع 2:6)، وبالتالي سوف نضیف ذلك إلى موعد مجیئھ. نحن اآلن بحاجٍة إلى

السنة التي جاء فیھا المسیّا بالضبط.
 

في نحمیا 1:2-8، بدأ الـ 69 أسبوًعا في شھر نیسان، في السنة العشرین لُحكم الملك أرتحشستا.
بدأ ُحكمھ في العام 465 قبل المیالد، وأصدر مرسومھ في 14 مارس 445 قبل المیالد. تبلغ مّدة

سنوات هللا النبّویّة360 یوًما .22 وباستخدام مقیاس الیوم یساوي سنة یكون 69 أسبوًعا × 7 (أیّام/
أسابیع = 483 یوًما، أو 483 سنة. وبالتالي، فإن 483 سنٍة × 360 یوم/سنة = 173.880 یوًما.

بحسب تقاویم الیوم، فإن ناتج قسمة 173.880 یوًما على 365 یوم/سنة وربع = 476.06 سنٍة. وھذا
یساوي 476 سنة و22 یوًما تضاف إلى العام 445 قبل المیالد، مّما یقودنا إلى سنة 31 بعد المیالد. ثم

نطرح سنةً واحدة عند االنتقال من تقویم ما قبل المیالد إلى تقویم ما بعد المیالد. وبھذا نصل إلى
األسبوع األّول من شھر أبریل سنة 30 بعد المیالد، وھو الیوم الُمعیّن لدخول المسیّا أورشلیم.

 
قال یسوع خالل ھذا األسبوع «إِنَِّك لَْو َعِلْمِت أَْنِت أَْیًضا، َحتَّى فِي یَْوِمِك ھَذا، َما ُھَو ِلَسالَِمِك!

َولِكِن اآلَن قَْد أُْخِفَي َعْن َعْینَْیِك. فَإِنَّھُ َستَأْتِي أَیَّاٌم َویُِحیُط بِِك أَْعَداُؤِك بِِمتَْرَسٍة، َویُْحِدقُوَن بِِك َویَُحاِصُرونَِك
ِمْن ُكّلِ ِجَھٍة، َویَْھِدُمونَِك َوبَنِیِك فِیِك، َوالَ یَتُْرُكوَن فِیِك َحَجًرا َعلَى َحَجٍر، ألَنَِّك لَْم تَْعِرفِي َزَماَن اْفتِقَاِدِك»

(لوقا 44-42:19).
 



نعرف من التاریخ أن األیّام المذكورة أعاله، التي تحّدث عنھا المسیح، تحقّقت عندما
خّرب تیتوس الھیكل سنة 70 بعد المیالد. نرى في ھذا المقطع أن الواقعة التي تّمت سنة 70 بعد

المیالد كانت بحسب النبّوة، ونفھم اآلن أن النبّوة نُطقت سنة 30 بعد المیالد. یُظِھر ھذا المقطع عالقةً
بین سنة 30 بعد المیالد و70 بعد المیالد، عندما تحقّقت النبّوة بعد 40 سنٍة فقط من النطق بھا، وھو

تحقٌّق سریع للنبّوة الكتابیّة. عندما سأل التالمیذ المسیّا في متّى 24، «َمتَى یَُكوُن ھَذا... » (إِنَّھُ الَ
یُتَْرُك ھُھنَا َحَجٌر َعلَى َحَجٍر الَ یُْنقَُض!)، قّدم لھم الّرّب العدید من النبّوات.

 
كان خراب الھیكل ھو النبّوة التي كانت على مسافة 40 سنٍة فقط. كما تحّدث عن
العدید من أحداث نھایة الزمان. أعطانا هللا نبّوةً واحدة تّمت بسرعٍة. وبھذه الطریقة، یمكننا نحن

ضعاف اإلیمان أن نُصّدق أن النبّوات البعیدة سوف تحدث أیًضا. الواقع ھو أن جمیع أحداث نھایة
الزمان المختلفة تقریبًا التي یكشف عنھا الكتاب الُمقّدس تبیّن أن فترات زمنیّة طویلة تفصل بینھا.
ھذه الفترة الزمنیّة التي نعیش فیھا سوف یكون طولھا یومان أو 2000 سنٍة. إذا أضفنا 30 بعد

المیالد إلى 2000 یكون الناتج 2030 بعد المیالد. وھذا سوف یكون إّما السنة التي تبدأ فیھا الضیقة
(بتوقیع اتّفاقیّة سالٍم من المسیّا الكذّاب) أو عام استعالن یسوع المسیح عندما تأتي نھایة المسیّا

الكذّاب.
 

نرى اآلن أن الیومین (أو 2000 سنٍة) یُجَمعان إلى الوقت الذي صعد فیھ المسیح
(سنة 30 بعد المیالد، بعد أن «قُِطَع») ولیس عندما أتى إلى األرض بمیالده (سنة 4 قبل المیالد)؛

وھو أمٌر یعتقده الكثیر من ُمعلّمي وطلبة الكتاب الُمقّدس بالخطأ حتّى وقت كتابة ھذه السطور.
 

آخر 490
 

في دانیال 25:9 تنبّأ الكتاب الُمقّدس بـ 483 سنٍة قبل المسیّا «ِمْن ُخُروجِ األَْمِر ِلتَْجِدیِد أُوُرَشِلیَم
ئِیِس َسْبعَةُ أََسابِیَع َواثْنَاِن َوِستُّوَن أُْسبُوًعا». جاء المسیّا في دخولھ «االنتصارّي» َوبِنَائَِھا إِلَى اْلَمِسیحِ الرَّ

(راكبًا على حماٍر) في 10 نیسان سنة 30 بعد المیالد. وھذا ھو الیوم الذي كان یتعیّن على الیھود
اختیار الشاة (الحمل) (الخروج 3:12، 5). وقد حقّق ھذا ما ورد في زكریّا 9:9 «ُھَوَذا َمِلُكِك یَأْتِي
إِلَْیِك. ُھَو َعاِدٌل َوَمْنُصوٌر َوِدیٌع، َوَراِكٌب َعلَى ِحَماٍر». تبدأ اآلیة التالیة (زكریّا 10:9) بعد الفاصل

الزمنّي الُمكّون من 2000 سنٍة ((4 × 490) + 40 سنة من االختبار + 30 بعد المیالد). تتحّدث اآلیة
عن إزالة آثار الحرب وعن الُحكم في زمن السالم. وبھذا یتحقّق ما ورد في رومیة 26:11 فیما یتعلّق
بمسألة «َوھَكَذا َسیَْخلُُص َجِمیُع إِْسَرائِیَل». وھذا یعني أن جمیع المتروكین بعد الضیقة (وضّد المسیح)

سوف یصلون إلى نھایتھم. وعندئٍذ فقط یمكن أن یبدأ السالم.
 

بما أن الفاصل الزمنّي بین اختیار الشاة (الحمل) للذبیحة وذبیحة الحمل لیس سوى
أربعة أیّاٍم متباعدة (على التوالي، 10 نیسان و14 نیسان)، فإن الفاصل الزمنّي بین الدخول

«االنتصارّي» لحمل الذبیحة وصلبھ لیس سوى أربعة أیّاٍم. یُحقّق ھذا النبّوة المزدوجة في دانیال
25:9-26 «آٍت» و«یُْقَطُع»، فكالھما یحدثان خالل األسبوع نفسھ، وقبل یومین من سبت االستعداد.

(حدث الصلب في السبت قبل سبت االستعداد – انظر القسم «عید الفطیر» في ھذا الفصل).



 
رأینا في وقٍت سابق أن إسرائیل مثاٌل للمسیّا. یبدو إذًا أن الیومین المشار إلیھما في

ھوشع 2:6 یتصادفان مع الیومین بین صلب المسیح وسبت االستعداد، أو الفاصل الزمنّي التي نعیش
فیھ حالی�ا؛ فقد ُوِضعَْت إسرائیل جانبًا ولكن سرعان ما ستقام، وھي فترةٌ من الزمن ستمتّد إلى 2000

سنٍة (یومین). وبعد ذلك، سوف یكون سبت االستعداد نموذًجا للسالم في الیوم الثالث، وھو سبٌت
یعادل 1000 سنٍة.

 
ّب سوف یعود بعد 6000 سنٍة من الخلق (عندما ذُِكَر نظریَّة یوم األلفیَّة ھي االعتقاد بأن الرَّ
ةٍ باسم "نسل المرأة" القادم (التكوین 15:3) وسوف تتبع ھذه الُمدَّة 1000 سنٍة من السالم ل مرَّ ألوَّ

والراحة. تأخذ النظریَّة موقفًا مفاده أن الیوم 1000 سنٍة (المزامیر 4:90؛ بطرس الثانیة 8:3). كانت
ل المیالدّي. ھذه النظریَّة موضع تصدیٍق منذ القرن األوَّ

 
ا المسیح كحمٍل، أي المسیَّا ابن یوسف، فجاء بعد 4000 سنٍة من الخلق في الیوم الرابع. أمَّ

والیوم الرابع یواكب الحصول على حمل الفصح في العاشر من نیسان وتقدیمھ ذبیحةً في الرابع عشر
ذا الحمل آتیًا وصانعًا عملھ العظیم في الیوم الرابع، من نیسان (الخروج 1:12-3، 6، 8، 11، 18). ھوَّ
م في ذلك الوقت الُمحدَّد. وھو ما فعلھ. ولذلك، فإن نظریَّة یوم األلفیَّة سلیمة. فقد جاء الحمل الذبیحة وقُّدِ

 
وفي ھذا الوقت، سوف یتحقّق النقش الموجود على مبنى األمم الُمتّحدة في نیویورك: «... فَیَْطبَعُوَن

ٍة َسْیفًا، َوالَ یَتَعَلَُّموَن اْلَحْرَب فِي َما بَْعُد» (إشعیاء ةٌ َعلَى أُمَّ ُسیُوفَُھْم ِسَكًكا َوِرَماَحُھْم َمنَاِجَل. الَ تَْرفَُع أُمَّ
.(4:2

 
من خالل الكتاب الُمقّدس، یبدو أن هللا أعطانا سنة استعالن یسوع المسیح. ھل بلغنا

ھذا الیوم؟
 

النبّوة القیاسیّة تُحّدد األوقات
 

یُعیّن هللا األوقات (األیّام) في ما یُعَرف بالنبّوة القیاسیّة. األعیاد الیھودیّة السنویّة السبعة كلّھا
أحداٌث ُمحّددة األوق ات ومن نوع «النبّوة القیاسیّة»! ویكمن اللغز في معرفة ما یدور حولھ العید

ومن ثّم یكون المرء لدیھ الیوم الُمحّدد الذي سیحدث فیھ حدث «العید القیاسّي». وبما أن أربعةً من
األعیاد قد تحقّقت، یمكننا بسھولٍة التحقّق من ھذا الواقع كما سنرى أدناه.

 
تُعَرف ھذه األعیاد باسم المحافل، والتي تعني بالمعنى الحرفّي بروفات. فا� في ھذا الوقت

یشرح ویُعّرف ویُوّضح ویُعّزز ویضع األوقات حول خّطتھ الرئیسیّة للفداء واإلقامة من خالل المسیّا
لظھورین مختلفین على األرض بشكٍل واضح.

 

أعیاد الربیع
 



عید الفصح
 

یُحتفَل بعید الفصح، وھو العید األّول، یوم 14 نیسان. إنھ یحیي ذكرى وقت عبودیّة
اإلسرائیلییّن في مصر عندما أقام هللا قائًدا وھو موسى. طلب موسى من فرعون أن یدع شعب هللا

یمضي في سفٍر ثالثة أیّاٍم في البریّة لتقدیم ذبائح إلى هللا (الخروج 18:3). وبعد تسع ضرباٍت، كانت
ضربةٌ أخرى بانتظار فرعون الذي لم یقتنع! في ذلك الیوم، في الیوم العاشر من نیسان، أمرھم هللا بأن

یأخذوا شاةً صحیحة بال عیٍب وأن یكون تحت الحفظ لمّدة أربعة أیّاٍم. وفي الیوم الرابع عشر تعیّن علیھم
ذبح الشاة «في العشیّة» (الخروج 6:12). وھذا یضع ذبح شاة الفصح بین ذبیحة القربان الصغرى

والكبرى، أي بین الساعة 12 ظھًرا إلى الساعة 6 مساًء أو الساعة 3 مساًء، والتي كانت الساعة
التاسعة (الساعة التاسعة من ضوء الشمس). وھذا ھو الوقت نفسھ من الیوم خالل عید الفصح الذي مات

فیھ المسیح على الصلیب (متّى 46-45:27).
 

عید الفطیر
 

بعد ثالث ساعاٍت، أي في الساعة السادسة مساًء، یبدأ الیوم الیھودّي التالي. ھذا ھو عید الفطیر،
وعلى ھذا النحو یصبح یوم سبٍت بغّض النظر عن یوم األسبوع الذي یقع فیھ. تُعَرف مثل ھذه األیّام

باسم سبوت االستعداد – أي أّول سبعة سبوت استعداٍد في السنة الیھودیّة.23
 

ا يرمز إ� � � هذا اليوم، اليوم الخامس ع�� من ن�سان، ُ�ح��ّ اليهود فط��
��

� و«عجنها». القداسة. �شمل االستعدادات لّف قطعٍة من الخ��
 

 
ھذه القطعة من الفطیر التي «تُلّف» خالل وجبة الفصح – أي أفیكومین afikomen بالمصطلح

الیونانّي، تعني حرفی�ا «الشخص الذي جاء».
 
 

في األیّام القدیمة، في الیوم الخامس عشر من نیسان، بدأ الیھود خروجھم من مصر.
كما طلب یوسف، ابن یعقوب، أن تُجَمع عظامھ أو «تُحفَظ» عند قبره عند عودة اإلسرائیلیّین إلى

أرض المیعاد. وفي الخامس عشر من نیسان، في بدایة خروجھم، تّمت تلبیة طلب یوسف. ففي لحظٍة
من لحظات ذروة تحقّق النبّوة واألھمیّة التاریخیّة، ھذا ھو الیوم نفسھ الذي لُّف فیھ جسد المسیح

وُحِفظ في قبر یوسف الرامي.
 

عید البكور
 

العید التالي ھو عید البكور الذي یُحتفل بھ في األحد األّول (بعد سبت االستعداد) بعد 15 نیسان.
یُحیي ھذا العید ذكرى عبور بني إسرائیل البحر األحمر الُمرّوع وخروجھم أحیاًء على الجانب اآلخر



شعبًا «قائًما». لم یمّر مثل ھذا الیوم الُمھّم دون أن یالحظھ المسیح. نزل إلى الجحیم وقام حی�ا في ھذا
الیوم – قام المسیح في عید البكور.

 
یُعَرف ھذا العید أیًضا باسم ثمار حصاد الشعیر. في ھذا الوقت شوھد المسیح وغیره من الذین
قاموا من األموات.24 یتحّدث عنھ العھد الجدید بأنھ باكورة الراقدین (كورنثوس األولى 20:15). كما

أنھ في النبّوات الباقیة یُصّور المسیح باعتباره باكورة جمیع المؤمنین الذین سیُقامون؛ وعندما یأتي مّرةً
ثانیة سوف یُقام جمیع خاّصتھ مّرةً أخرى لیكونوا معھ (كورنثوس األولى 23:15). ھناك أسباٌب كثیرة

لالعتقاد بأنھ سیحدث في ھذا الیوم!
 

نرى في رسالة یعقوب أن الیھود یُشار إلیھم على أنھم «االثْنَْي َعَشَر ِسْبًطا الَِّذیَن فِي الشَّتَاِت».
یُوّضح یعقوب أن الیھود الذین اختاروا الوالدة الثانیة (أصبحوا مؤمنین «مولودین من جدید») بكلمة

الحّق ھم باكورة (یعقوب 18:1). باإلضافة إلى ذلك، یبدو أن ھناك قیامة في عید البكور – في منتصف
الضیقة. میخائیل رئیس المالئكة ھو محارب هللا ألنھ یُرى وھو یحارب الشیطان في السماء في

منتصف الضیقة ویطرده (الرؤیا 6:12، 7). كما ارتبط میخائیل بالقیامة، ألنھ یظھر أنھ الشخص الذي
خاصم إبلیس متحاجًجا عن جسد موسى (یھوذا 9).

 
یُقام قّدیسو العھد القدیم بعد قیامة القّدیسین الذین آمنوا بالمسیح (كنیسة السّر). یقول الكتاب

الً» (تسالونیكي األولى 16:4). یعود السبب في ھذا إلى أن الُمقّدس «َواألَْمَواُت فِي اْلَمِسیحِ َسیَقُوُموَن أَوَّ
قّدیسي العھد القدیم عاشوا قبل یوم عید العنصرة، قبل أن یحّل الروح القدس ویضع قّدیسي العھد الجدید

في المسیح (كورنثوس األولى 12:12-13؛ أعمال الرسل 5:1).
 

ئِیُس اْلعَِظیُم یعطینا دانیال النبّي وقت قیامة یھود العھد القدیم «َوفِي ذِلَك اْلَوْقِت یَقُوُم ِمیَخائِیُل الرَّ
ى ةٌ إِلَى ذِلَك اْلَوْقِت. َوفِي ذِلَك اْلَوْقِت یُنَجَّ اْلقَائُِم ِلبَنِي َشْعبَِك، َویَُكوُن َزَماُن ِضیق لَْم یَُكْن ُمْنذُ َكانَْت أُمَّ

اقِِدیَن فِي تَُراِب األَْرِض یَْستَْیِقُظوَن، ھُؤالَِء إِلَى ْفِر. َوَكثِیُروَن ِمَن الرَّ َشْعبَُك، ُكلُّ َمْن یُوَجُد َمْكتُوبًا فِي الّسِ
اْلَحیَاةِ األَبَِدیَِّة، َوھُؤالَِء إِلَى اْلعَاِر ِلالْزِدَراِء األَبَِدّيِ» (دانیال 2-1:12).

 
حّدد المسیح الوقت المذكور أعاله على أنھ «ِرْجَسةَ اْلَخَراِب» (متّى 15:24)، وأنھ سیكون

بدایة ضیقٍة عظیمة. «ألَنَّھُ یَُكوُن ِحینَئٍِذ ِضیٌق َعِظیٌم لَْم یَُكْن ِمثْلُھُ ُمْنذُ اْبتَِداِء اْلعَالَِم إِلَى اآلَن َولَْن یَُكوَن»
(متّى 21:24).

 
میخائیل یطرح الشیطان من السماء ویتبقّى 1260 یوًما في الضیقة (الرؤیا 6:12). یبدو إذًا أن
میخائیل سوف یتبعھ ألن میخائیل حاضٌر في قیامة یھود العھد القدیم (كما رأینا أعاله)، وسوف یخاصم

إبلیس متحاجًجا مّرةً أخرى!
 

ال یُذكر شيٌء في دانیال 1:12 عن انتقال (اختطاف) األحیاء. ولكن ربّما یرد شيٌء عن ابٍن
یُختطف إلى هللا في ذلك الوقت (الرؤیا 5:12). ال یمكن أن یكون ھذا االبن ھو المسیح كما یعتقد

كثیرون، ألنھ قد صعد بالفعل. یجب أن یكون االبن یھودی�ا ألن أّمھ یھودیّة متسربلةٌ بالشمس. فّسر
یعقوب ھذا الرمز باعتباره إسرائیل (التكوین 11-9:37).



 
ھذا االبن «... َعتِیًدا أَْن یَْرَعى َجِمیَع األَُمِم بِعًَصا ِمْن َحِدیٍد» (الرؤیا 5:12). بما أن ھذا ما یُقال
عن ابن هللا (المزمور 7:2-9)، أي المسیّا، فإن كثیرین یعتقدون أنھ ھو وال سواه. لكن المسیّا (المسیح)
یخاطب الكنائس في سفر الرؤیا، في األصحاحین الثاني والثالث، ومن الواضح أنھما یھودیّتان. یُحذّر

الكنیسة في ثیاتیرا من إیزابل التي أغوت الیھود لعبادة بعل والزنا وأكل ما ذُبَِح لألوثان (الرؤیا 20:2).
یقول ألولئك الذین ال یرغبون في التوبة إنھم سوف یعانون من "ِضیقٍَة َعِظیَمٍة" (الرؤیا 22:2). ومع

ذلك، قال إن أولئك األفراد الذین لم یتمّسكوا بتعلیم إیزابل لن یُلقى علیھم ھذا الثقل (الرؤیا 24:2)،
وإنھم سیكون لھم سلطاٌن على األمم «َوَمْن یَْغِلُب َویَْحفَُظ أَْعَماِلي إِلَى النَِّھایَِة فََسأُْعِطیِھ ُسْلَطانًا َعلَى

األَُمِم» (الرؤیا 27:2).
 

ولذلك، نرى أن االبن سیشمل الیھود الحقیقیّین المؤمنین لكنیسة ثیاتیرا، وأنھم تلقّوا وعًدا بالنجاة
(الحفظ) من الضیقة العظیمة (كما ُوِعَد آخرون أیًضا بالنجاة (الحفظ) في الرؤیا 10:3). یظھر لنا ھنا

أنھ یوجد امتیاٌز في اإلیمان باحتمال حدوث اختطاف في منتصف الضیقة. وھذا أمٌر منطقّي ألن ھؤالء
المؤمنین الیھود الجدد سوف ینجون من الضیقة العظمى، وھو الوقت الذي یصبح فیھ غضب هللا ال

یُحتمل. وبالتأكید، سوف یُختطف مسیحیّون آخرون (المؤمنون غیر الیھود أو األمم) من جمیع أنحاء
العالم أیًضا. ألنھ ال یوجد تمییٌز بین الیھود واألمم في الكنیسة، حیث «أَنَّ األَُمَم ُشَرَكاُء فِي اْلِمیَراِث

َواْلَجَسِد َونََواِل َمْوِعِدِه فِي اْلَمِسیحِ بِاِإلْنِجیِل» (أفسس 6:3).
 

من المنطقّي أنھ سیكون ھناك اختطاٌف قبل الضیقة العظیمة التي تبدأ في منتصف
السنوات السبع من ضیقة یعقوب. یُخبِر الّرّب إخوتھ الیھود، أولئك الناس الذین وجدوا أنفسھم في

وقت الضیقة ھذا الذي یستمّر سبع سنواٍت (لوقا 21؛ متّى 24) لترقّب مجیئھ. یُخبِرھم بشیئین
یبدوان في البدایة أنھ تناقٌض: أنھ یأتي مثل لّصٍ في اللیل (متّى 43:24-44؛ لوقا 31-29:12) –

وأیًضا بعالماٍت واضحة جد�ا تعلن عن قدومھ (متّى 31-29:24).
 

یُحّل التناقض الظاھرّي في حال وصف مجیئین مختلفین. بما أن المجيء الُمعلَن جیًّدا
یأتي بعد الضیقة الكبیرة، فإن الضیقة (متّى 29:24) ثم المجيء اآلخر قبل النھایة سوف یحالّن

اللغز. یُحذّر المسیّا أولئك الذین سیرون أورشلیم محاطةٌ بالجیوش (كما حدث في سنة 70 بعد
المیالد) وأن خرابھا قریٌب (لوقا 20:21). یتعیّن علیھم أن یھربوا ألن وقت العقاب الُمتنبّأ بھ سوف

یتحقّق. یحدث ھذا في منتصف الضیقة. یُقّدم لھم التعلیم والتحذیر:
 

ُعوا فِي ُكّلِ ِحیٍن، ِلَكْي تُْحَسبُوا أَْھالً ِللنََّجاةِ ِمْن َجِمیعِ ھَذا اْلُمْزِمعِ أَْن یَُكوَن، «اِْسَھُروا إِذًا َوتََضرَّ
اَم اْبِن اِإلْنَساِن» (لوقا 36:21). َوتَِقفُوا قُدَّ

 
یبدو واضًحا أن ھذا دلیٌل مستمر على ھروٍب آخر، وھو اختطاٌف في منتصف الضیقة.

 
ھناك حاجةٌ ماسة لدى ھؤالء المؤمنین إلى «الصالة الّربّانیّة»، وھذه المجموعة بحاجٍة إلى ھذه

یِر [ضّد المسیح]» (متّى 13:6). ّرِ نَا ِمَن الّشِ الصالة بالفعل «َوالَ تُْدِخْلنَا فِي تَْجِربٍَة [اختباٍر]، لِكْن نَّجِ
 



الحظ أن الكتاب الُمقّدس یشیر إلى الضیقة العظیمة باعتبارھا وقتًا للتجربة (الرؤیا 10:3).
 

توجد مقاطع أخرى من العھد القدیم تدعم االختطاف في منتصف الضیقة:
 

ّرِ وَن [یؤخذون]، َولَْیَس َمْن یَْفَطُن بِأَنَّھُ ِمْن َوْجِھ الشَّ یُق ... َوِرَجاُل اِإلْحَساِن یَُضمُّ ّدِ «بَاَد الّصِ
یُق» (إشعیاء 1:57). ّدِ [الذي سیأتي] یَُضمُّ الّصِ

 
إلیك بعض التكّھنات التي یجب أخذھا بعین االعتبار: إذا كانت كنائس الملكوت الیھودیّة الواردة
في سفر الرؤیا (األصحاحان الثاني والثالث) موجودةٌ كلّھا في الوقت نفسھ؛ وإذا تعیّن اختطاف الكنیسة
التي في سمیرنا في منتصف الضیقة مع المؤمنین من الكنائس األخرى؛ وإذا كانت األیّام العشرة التي
تُشّكل اضطھاد سمیرنا تساوي 10 سنواٍت؛ وإذا كان هللا یبدأ ببناء كنائس الملكوت ھذه على الفور بعد

اختطاف كنیسة السّر في یومنا ھذا، فإن ھذا سیجعل اختطاف الكنیسة (في وقت كتابة ھذه السطور) قبل
ثالثة عشر سنٍة ونصف من النھایة.

 
عّد األومر

 
تُعَرف األیّام التسعة واألربعون التي تربط عید البكور بعید العنصرة باسم عّد األومر. أخبر

موسى فرعون في القدیم أن یدع شعب هللا یذھب. تتبّع فرعون بني إسرائیل عندما غادروا مصر، لكن
الّرّب أنقذھم بأعجوبٍة بشّق البحر األحمر. واصلوا المسیر في البریّة ووصلوا إلى جبل سیناء بعد تسعة

وأربعین یوًما.
 

في المستقبل، في منتصف الضیقة، یبدو أن موسى الذي ھو على األرجح أحد
الشاھدین الواردین في الرؤیا 3:11 سوف یقود الیھود مّرةً أخرى – وھذه المّرة بعیًدا عن ضّد
المسیح. سوف یُرِسل ضّد المسیح جیًشا وراء الیھود فیھربون من أورشلیم، عندما تكتمل رجسة

الخراب. وبینما یھرب الیھود إلى البریّة سوف یُنقلون على أجنحة النسور (الرؤیا 14:12). وسوف
تكون ھذه ھي أجنحة النسور نفسھا (الخروج 4:19) التي خلص بھا الیھود بأعجوبٍة من فرعون

أثناء الخروج.
 

ّما یكون الشاھدان على األرجح ھما موسى وإیلیّا. والسبب في ذلك ھو أن رمز الزیتونتین في
زكریا 3:4 یُمثّلھما جیًّدا، كما أن الضربات التي تحدث خالل الضیقة مشابھةٌ لما استدعاه موسى على

مصر...
 

 
ف التنیّن على أنھ الشیطان، الحیّة القدیمة. یمتلئ األصحاح 12 من سفر الرؤیا بالرمزیّة. یُعرَّ

ومن فم الحیّة بالمعنى الرمزیّة یأتي طوفاٌن أو نھر (الذي یجب أن یكون بالمعنى الرمزّي أیًضا). النھر
رمٌز للجیوش (إرمیا 8:46) التي سوف تبتلعھا األرض (الرؤیا 16:12)؛ وھذا مشابھٌ لجیوش فرعون
المصریّة التي یبتلعھا البحر (الخروج 12:15). الیھود الذین یھربون ھم أولئك الذین یطیعون كلمات

ْ ْ ً َّ ْ



المسیّا «فََمتَى نََظْرتُْم «ِرْجَسةَ اْلَخَراِب» الَّتِي قَاَل َعْنَھا َدانِیآُل النَّبِيُّ قَائَِمةً فِي اْلَمَكاِن اْلُمقَدَِّس  ِلیَْفَھِم
اْلقَاِرئُ . فَِحینَئٍِذ ِلیَْھُرب الَِّذیَن فِي اْلیَُھوِدیَِّة إِلَى اْلِجبَاِل» (متّى 16-15:24).

 
یبدو أن أحد األماكن التي یھربون منھا ربّما یكون البتراء أو سالع (إشعیاء 1:16-5).25 وكما

في البریّة، سوف یُوفّر لھم المسیح مّرةً أخرى المّن ألنھ ال توجد طریقةٌ أخرى للبقاء على قید الحیاة في
الصحراء. سوف یلتمس الھاربون بالصالة الّربّانیّة التي أعطاھا لھم المسیح مثاالً: «ُخْبَزنَا [المّن] َكفَافَنَا

أَْعِطنَا اْلیَْوَم» (متى 11:6).
 

عید العنصرة
 

العید التالي ھو عید العنصرة الذي یأتي بعد خمسین یوًما من حصاد الشعیر. یعتقد كثیرون أن
ھذا العید تحقّق تماًما. إذا فحص المرء ھذا العید عن قرٍب، فسوف یرى أنھ لم یتحقّق سوى جزئی�ا. لم
یتحقّق كّل ما قالھ یوئیل النبّي في یوم الخمسین بعد 10 أیّاٍم من صعود المسیح. أّما ما ظھر في القدیم

في ظھور هللا على جبل سیناء (الذي صادف حدوثھ یوم الخمسین نفسھ) – أي النار والریاح واأللسنة –
فھو نفسھ ما الحظھ أولئك الذین كانوا حاضرین مع بطرس الّرسول في یوم الخمسین (أعمال الرسل

26.(3-2:2
 

ومع ذلك، لم یَُر الدم والنار وأعمدة الدّخان وتحّول الشمس إلى ظلمٍة والقمر إلى دٍم (یوئیل
30:2-31؛ أعمال الرسل 19:2؛ الرؤیا 2:9-3). فھذا یحدث في منتصف ونھایة سنوات الضیقة السبع

(أسبوع ضیقة یعقوب، ولكن في المستقبل).27
 

بما أن كنیسة الیوم ھي كنیسة السّر ولیست موضوًعا للنبّوة، وبما أن عید العنصرة ھو حصاد
الشعیر بحسب النبّوة، فإن ھناك حصاًدا مستقبلی�ا ال یتضّمن كنیسة الیوم . 28وھكذا، فإن العنصرة التي
تحدث بالقرب من منتصف ضیقة السنوات السبع سوف تحمل محصوالً لبعض النفوس في ذلك الوقت.

وھذا یترك الجزء الثاني من تحقیق عید العنصرة للیھود.
 

سوف یكون عید العنصرة المستقبلّي ھو حصاد الشعیر للیھود الذین سیمّرون بالنصف األخیر
من الضیقة. سوف تكون ھناك بقیّةٌ متبقیة من إسرائیل ستشھد األحداث المعجزیّة التي صّممتھا ید

المسیح اإللھیّة وسوف تولد من جدیٍد. في زمن موسى، وفي یوم العنصرة، مّكن حضور هللا شعبھ من
طاعة نوامیسھ. وفي زمن المسیح، وأیًضا في یوم الخمسین، مّكن الروح القدس شعبھ بالنار بحضور

ن اآلخرین بمسحة النار وریاح هللا في قلوبھم. وبالطریقة نفسھا، فإن یوم الخمسین الُمستقبلّي سوف یُمّكِ
حضور هللا الُمقّدس. سوف یُختم 144000 شاھًدا (الرؤیا 4:7)، وسوف یُنفّذ ھؤالء الشھود

االستراتیجیّون، بقّوة هللا، مأموریة المسیح العظیمة لتعلیم جمیع اللغات (متّى 19:28). عندھا یُكرز
ببشارة الملكوت «َشَھاَدةً ِلَجِمیعِ األَُمِم. ثُمَّ یَأْتِي اْلُمْنتََھى» (متّى 14:24).

 

أعیاد الخریف



 
یُحتفَل باألعیاد الثالثة الباقیة في الخریف. وكما یُالَحظ أعاله، تحقّقت تفاصیل أحداث العید
األّول بكّل الطرق في الوقت المناسب؛ وھكذا تحقیق األعیاد المتبقّیة. ومّرةً أخرى، من خالل فھم

التاریخ والنبّوة المرتبطین بكّل عیٍد، سوف نتمّكن من تحدید الیوم الذي ستحدث فیھ خّطة هللا السترداد
اإلنسان واألرض من خالل المسیّا. مثلما تحقّقت األعیاد األخرى حرفی�ا وبالتسلسل الزمنّي، ھكذا سوف

تتحقّق تلك األعیاد المتبقّیة. من السھل اتّباع النمط، وبقدٍر قلیل من اإلیمان یمكننا أن نعتقد أن النمط
نفسھ سوف یستمّر.

 
عید روش ھاشانا [ھتاف البوق]

 
العید الخامس ھو روش ھاشانا أو ھتاف البوق. یقع في الیوم األّول من الشھر السابع من السنة

الدینیّة (الشھر األّول من السنة المدنیّة أو الزراعیّة).
 

Rosh HaShanah and the Messianic Kingdom to» ف جوزیف جود في كتابھ یُعّرِ
Come» 29العدید من أوجھ الشبھ المرتبطة بروش ھاشانا: «عید األبواق، یُسّمى أیًضا روش ھاشانا

(وبالمعنى الحرفّي رأس السنة)، السنة الیھودیّة الجدیدة. وھو یُعلّم عن تتویج المسیّا وعرسھ، ومكافآت
البالط، وأوسیف (تجّمع النبالء)، ویوم الدینونة، وبدایة الملكوت المسیّانّي، وضیقة یعقوب، وقیامة

الموتى، وتیشوفا (التوبة)، وعید میالد العالم» (صفحة 43).
 

«كان شوفر 30 یُستخَدم لإلعالن عن بدایة األعیاد وحشد القّوات والتحذیر من الخطر
وتجمیع الناس وفي المعارك وفي التتویج (صفحة 81)».

 
ینبغي أن نكون حذرین عند البحث في الكتاب المقدس بحثًا عن إشاراٍت للنفخ باألبواق. والسبب

ھو أن أصوات البوق ال تكون فقط في روش ھاشانا ولكن أیًضا في أعیاٍد وأحداث أخرى «اْنفُُخوا فِي
َرأِْس الشَّْھِر بِاْلبُوِق، ِعْنَد اْلِھالَِل ِلیَْوِم ِعیِدنَا» (المزمور 3:81).

 
ْم بَنِي إِْسَرائِیَل قَائِالً: فِي الشَّْھِر لكن الّرّب تكلّم على وجھ التحدید عن عید األبواق لموسى «َكلِّ

ِل الشَّْھِر یَُكوُن لَُكْم ُعْطلَةٌ، تَْذَكاُر ُھتَاِف اْلبُوِق، َمْحفٌَل ُمقَدٌَّس. َعَمالً َما ِمَن الشُّْغِل الَ السَّابعِ، فِي أَوَّ
» (الالویّین 25-24:23). ّبِ بُوَن َوقُوًدا ِللرَّ تَْعَملُوا، لِكْن تُقَّرِ

 
دعونا نفحص المقاطع التي تدعم ھذه األحداث المختلفة لروش ھاشانا ونكتشف ما

سیحدث في ذلك الیوم الُمھّم جد�ا نفسھ في المستقبل.
 

حشد القّوات
 

كما ھو مذكوٌر أعاله، فإن البوق یُنفَخ لحشد القّوات. یشیر األصحاحان الرابع والحادي
والخمسین من سفر إرمیا إلى یوم الّرّب. ھناك إشاراٌت إلى حصار أحد الجیوش ألورشلیم:

 

َ َ ْ ُّ ْ َ َ



«أَْحَشائِي، أَْحَشائِي! تُوِجعُنِي ُجْدَراُن قَْلبِي. یَئِنُّ فِيَّ قَْلبِي. الَ أَْستَِطیُع السُُّكوَت. ألَنَِّك َسِمْعِت یَا
نَْفِسي َصْوَت اْلبُوِق َوُھتَاَف اْلَحْرِب. بَِكْسٍر َعلَى َكْسٍر نُوِدَي، ألَنَّھُ قَْد َخِربَْت ُكلُّ األَْرِض. بَْغتَةً َخِربَْت

ایَةَ َوأَْسَمُع َصْوَت اْلبُوِق» (إرمیا 21-19:4). ِخیَاِمي، َوُشقَِقي فِي لَْحَظٍة. َحتَّى َمتَى أََرى الرَّ
 

ُسوا َعلَْیَھا األَُمَم» (إرمیا 27:51). ایَةَ فِي األَْرِض. اْضِربُوا بِاْلبُوِق فِي الشُّعُوِب. قَّدِ «اِْرفَعُوا الرَّ
 

یُظِھر ھذان المقطعان أنھ ستكون ھناك أبواٌق عند توّجھ جیوش ضّد المسیح إلى أورشلیم قبل
یوم الّرّب مباشرةً. واألصحاح السابع من حزقیال ُمخّصٌص كلّھ لھذا الحدث الُمرّوع من أحداث نھایة
الزمان. یصف معركة ھرمجدون القادمة في وقت االستعالن. بما أن األمم سوف تأتي من كّل مكاٍن

للحرب في إسرائیل، فإن إسرائیل سوف تمتلئ بالخوف والعجز.
 

بُّ ألَْرِض إِْسَرائِیَل: نَِھایَةٌ! قَْد َجاَءِت النَِّھایَةُ َعلَى َزَوایَا یُِّد الرَّ «َوأَْنَت یَا اْبَن آَدَم، فَھَكَذا قَاَل السَّ
األَْرِض األَْربَعِ. اَآلَن النَِّھایَةُ َعلَْیِك، َوأُْرِسُل َغَضبِي َعلَْیِك... نَِھایَةٌ قَْد َجاَءْت. َجاَءِت النَِّھایَةُ... َھا ِھَي قَْد
، َوالَ َذاِھَب إِلَى اْلِقتَاِل، ألَنَّ َغَضبِي َعلَى ُكّلِ َجاَءْت... قَْد َجاَء اْلَوْقُت... قَْد نَفَُخوا فِي اْلبُوِق َوأََعدُّوا اْلُكلَّ

ُجْمُھوِرِھْم» (حزقیال 3-2:7، 6-5، 12، 14).
 

من الواضح أن أصوات األبواق كانت تُسَمع لمّدة 30 یوًما قبل روش ھاشانا. وكان ھذا أثناء
شھر أیلول خالل موسم تشوفاه (وقت التوبة). وكان البوق األخیر یُسَمع في یوم روش ھاشانا. وفي

المستقبل، بھذا البوق األخیر، سوف یُعلَن عن مجيء یوم الّرّب رسمی�ا في غضون 10 أیّاٍم! تبدأ «أیّام
الرھبة» العشرة رسمی�ا بروش ھاشانا – قبل 10 أیّاٍم من استعالن یسوع المسیّا باعتباره هللا القدیر یھوه

في یوم كیبور (یوم الغفران)! یبدو أن أیّام الرھبة العشرة تنتھي ببوٍق عظیم في یوم الّرّب ذاك. في
األصحاح األّول من سفر صفنیا یُعّرف یوم الّرّب على أنھ یوم بوٍق وصراخ في القتال.

 
«ذِلَك اْلیَْوُم یَْوُم َسَخٍط، یَْوُم ِضیق َوِشدَّةٍ، یَْوُم َخَراٍب َوَدَماٍر، یَْوُم َظالٍَم َوقَتَاٍم، یَْوُم َسَحاٍب
فِیعَِة. َوأَُضایُِق النَّاَس فَیَْمُشوَن نَِة َوَعلَى الشُُّرِف الرَّ َوَضبَاٍب. یَْوُم بُوق َوُھتَاٍف علَى اْلُمُدِن اْلُمَحصَّ

تُُھْم َوالَ َذَھبُُھْم یَْستَِطیُع ّبِ، فَیُْسفَُح َدُمُھْم َكالتَُّراِب َولَْحُمُھْم َكاْلِجلَِّة. الَ فِضَّ َكاْلعُْميِ، ألَنَُّھْم أَْخَطأُوا إِلَى الرَّ
ّبِ، بَْل بِنَاِر َغْیَرتِِھ تُْؤَكُل األَْرُض ُكلَُّھا، ألَنَّھُ یَْصنَُع فَنَاًء بَاِغتًا ِلُكّلِ ُسكَّاِن إِْنقَاَذُھْم في یَْوِم َغَضِب الرَّ

األَْرِض» (صفنیا 18-15:1).
 

االختبار واالختطاف والقیامة
 

أیلول، الشھر الُمكّون من ثالثین یوًما قبل روش ھاشانا، ھو بدایة فترةٍ ُمكّونة من 40 یوًما
تُعَرف باسم تشوفاه. في ھذه المرحلة الیھودیّة، على المرء أن یفحص عالقتھ با� ألن روش ھاشانا،

"یوم الدینونة"، یقترب. تبدأ صلوات التوبة قبل حوالي أسبوعٍ من روش ھاشانا، عندما یفحص الناس
عن قلوبھم ویعودون إلى هللا. یؤمنون أن ثالث مجموعاٍت من الناس سوف تُدان في ذلك الوقت. تُدَرج
مجموعةٌ في سفر األتقیاء، وتُدَرج مجموعةٌ في كتاب األشرار، بینما ال یُختَم مصیر المجموعة الثالثة
لمّدة 10 أیّاٍم أخرى. في یوم كیبور (یوم الغفران)، یُختَم المصیر النھائّي للمجموعة الثالثة في سفٍر أو

آخر.31



 
من یقبلون الّرّب أو من قبلوه بعد اختطاف منتصف الضیقة یمكنھم النجاة من غضبھ القادم

ّبِ، باختطافھم في روش ھاشانا، ربّما قبل 10 أیّاٍم من النھایة: «... قَْبَل أَْن یَأْتَِي َعلَْیُكْم ُحُموُّ َغَضِب الرَّ
، یَا َجِمیَع بَائِِسي األَْرِض الَِّذیَن فَعَلُوا ُحْكَمھُ. اْطلُبُوا بَّ . أُْطلُبُوا الرَّ ّبِ قَْبَل أَْن یَأْتَِي َعلَْیُكْم یَْوُم َسَخِط الرَّ

» (صفنیا 3-2:2). ّبِ . اْطلُبُوا التََّواُضَع. لَعَلَُّكْم تُْستَُروَن فِي یَْوِم َسَخِط الرَّ اْلبِرَّ
 

ربَّما یكون االختطاف األخیر، في وقت القیامة واختطاف الشاھدین، قبل الجام السابع مباشرةً
ولیس البوق السابع. وھذا من شأنھ أن یوازي اختطاف منتصف الضیقة الذي سیكون قبل الختم السابع
مباشرةً. والسبب ھو أنھ إذا وقعت الجامات السبعة جمیعھا في أیَّام الرھبة العشرة بعد روش ھاشانا،
فلن یسمح ھذا على ما یبدو بالوقت الالزم لجمیع أحداث الجامات السبعة. على سبیل المثال، یتسبَّب

اٍت. من الصعب تصدیق أن زیادة حرارة الشمس الجام الثالث في ازدیاد حرارة الشمس بمقدار سبع مرَّ
سبعة أضعاٍف، لبضعة أیَّاٍم فقط، سوف یتیح وقتًا كافیًا من ناحیة الدینامیكا الحراریَّة إلذابة أغطیة

ةً أخرى إلى السماء الستعادة المظلَّة السابقة (التي الجلید؛ ولتسخین الماء لفترةٍ كافیة لدفع بخار الماء مرَّ
ا تسبَّب في ھطول األمطار لمدَّة أربعین یوًما وأربعین لیلة). یبدو أن المظلَّة انھارت في طوفان نوح ممَّ

ةً أخرى خالل األلفیَّة. لكن الكتاب ةً أخرى، وذلك لدعم حیاة طویلة تنشأ مرَّ بحاجٍة إلى االستعادة مرَّ
بّنا ومسیحھ (الرؤیا 15:11). الُمقدَّس یقول إنھ عند البوق األخیر، الویل الثالث، تصبح ممالك العالم لرَّ

ّب یتذكَّر الرحمة في الدینونة. سوف ینقل بالتأكید وآلخر اختطاٍف في نھایة الضیقة سوف یظّل الرَّ
أولئك الذي ینتمون إلیھ مثل الیھود الذین سیكون قد اعتنى بھم في البتراء. سوف یحدث ذلك قبل أسوأ

ا یُؤّدِي إلى وقوع الزلزال العظیم الذي الدینونات، أي الجام السابع والبوق السابع والختم السابع، ممَّ
یُسِقط جمیع  جبال العالم العظیمة استعداًدا لیوم األلفیَّة. سوف تكون الدینونة األفظع. الحظ ھذا: «َھا أَنَا
! ُطوبَى ِلَمْن یَْسَھُر َویَْحفَُظ ثِیَابَھُ ِلئَّالَ یَْمِشَي ُعْریَانًا فَیََرْوا ُعْریَتَھُ» (الرؤیا 15:16). یأتي ھذا آتِي َكِلّصٍ

عین في وادي المجيء، مثل اآلیة نفسھا، مباشرةً قبل الجام السابع الذي یُسكب على األشرار الُمتجّمِ
القرار في ھرمجدون (الرؤیا 16:16، 17).

 
ذكر كثیرون أنھ ال یمكن أن یكون ھناك اختطاٌف في نھایة الضیقة. یعود السبب في

ذلك إلى أنھ لن یكون ھناك أّي أناٍس متروكین على األرض للدخول إلى األلفیّة. إنھم یفھمون أن
دینونة «الخراف والجداء» (متّى 32:25-33) شرٌط أساسّي للدخول إلى األلفیّة. لكنھم ال یفھمون

أن ھذه الدینونة مبنیّة على األعمال ولیس على الخالص! ال یوجد ذكر سوى لألعمال ھنا، والمرء ال
یخلص باألعمال (رومیة 21:3-26). وبالتالي، ال یكون الخالص32 معیاًرا للدخول إلى األلفیّة

ویسمح بدخول غیر الُمخلّصین.
 

رأینا في وقٍت سابق ما یبدو أنھ اختطاٌف في منتصف الضیقة، ویجب أن یحدث فیما یتعلّق
بالقیامة في منتصف الضیقة (دانیال 1:12-2). یبدو أن اآلیات الواردة أدناه ألولئك الذین لم یكونوا

مؤمنین في اختطاف منتصف الضیقة. «قَْد بَاَد التَِّقيُّ ِمَن األَْرِض، َولَْیَس ُمْستَِقیٌم بَْیَن النَّاِس... یَْوَم
، أَْصبُِر ِإللِھ َخالَِصي. یَْسَمعُنِي بَّ ُمَراقِبِیَك ِعقَابَُك قَْد َجاَء. اآلَن یَُكوُن اْرتِبَاُكُھْم... َولِكنَّنِي أَُراقُِب الرَّ

إِلِھي... َسیُْخِرُجنِي إِلَى النُّوِر» (میخا 2:7، 4، 7، 9).
 

َ ُ َ ْ



وھذا الخروج إلى النور یرتبط أیًضا بالقیامة «اْستَْیِقْظ أَیَُّھا النَّائُِم َوقُْم ِمَن األَْمَواِت فَیُِضيَء لََك
اْلَمِسیُح» (أفسس 14:5).

 
. اْطلُبُوا التََّواُضَع. لَعَلَُّكْم ، یَا َجِمیَع بَائِِسي األَْرِض الَِّذیَن فَعَلُوا ُحْكَمھُ. اْطلُبُوا اْلبِرَّ بَّ «أُْطلُبُوا الرَّ

» (صفنیا 3:2). ّبِ تُْستَُروَن فِي یَْوِم َسَخِط الرَّ
 

في یوحنّا 24:11-25، كانت مرثا، مثل معظم الیھود اآلخرین، على درایٍة بالقیامة في الیوم
األخیر. أظھر یسوع أن المرء لیس بحاجٍة لالنتظار حتّى الیوم األخیر عندما أمر لعازر بالقیام من
القبر. وبعمل ذلك قّدم للیھود دلیالً على من سیفعل القیامة. كما قّدم المعاییر لذلك عندما قال «أَنَا ُھَو

اْلِقیَاَمةُ َواْلَحیَاةُ. َمْن آَمَن بِي َولَْو َماَت فََسیَْحیَا، َوُكلُّ َمْن َكاَن َحی�ا َوآَمَن بِي فَلَْن یَُموَت إِلَى األَبَِد. أَتُْؤِمنِیَن
بِھَذا؟» (یوحنّا 25:11، 26).

 
یتحّدث المسیح في اآلیات الواردة أعاله عن الیوم األخیر. أولئك الذین في المسیح الذین ماتوا

قبل الیوم األخیر سوف یُقامون في ذلك الوقت. وأولئك الذین یؤمنون ویكونون أحیاًء في النھایة لن
یموتوا أبًدا. یبدو أن أولئك المؤمنین األحیاء في نھایة المطاف سوف یُختطفون. وفي حاالٍت أخرى،

كان ھناك اختطاٌف في وقت القیامة، مّما یُمّھد الطریق للقیامة في نھایة الزمان أن تكون مصحوبة
أیًضا باختطاٍف. سوف یؤمن البعض بیسوع المسیّا ُمخلًّصا لھم ممن یعیشون بین القیامة السابقة

واالختطاف (في منتصف الضیقة) وروش ھاشانا (في النھایة)، وینتظرون هللا. أّما االختطاف األخیر
قبل عشرة أیّاٍم من النھایة فسوف یُمّكن آخر من یؤمنون بالمسیح من الدینونة السریعة بالنار والنجاة

من أشّد غضٍب – وھو جامات الغضب السبعة ویوم الّرّب!
 

في األدب الیھودّي، یُعَرف روش ھاشانا بأنھ البوق األخیر. ھذا ھو البوق األخیر
الذي یُنفَخ خالل تشوفاه (موسم التوبة الُمكّون من 40 یوًما)، ووقت بدایة األیّام الُمقّدسة العشرة –

أیّام الرھبة.
 

یتحّدث بولس الّرسول في تسالونیكي األولى 17:4 عن قیامٍة وتغیٍّر (استعداًدا
الختطاٍف أو انتقاٍل) عند البوق األخیر لبعض المؤمنین المستقبلیّین (كورنثوس األولى 51:15-

52). وھذا سوف یُحقّق النبّوات في العھد القدیم التي وضع فیھا األنبیاء رجاءھم (ھوشع 14:13؛
إشعیاء 8:25). ونوع ھذا النداء ولقاء هللا موجوٌد في العھد القدیم. یُظِھر الكتاب الُمقّدس أنھ عند نفخ
األبواق كان یتعیّن على شعب هللا أن ینتقل ویلتقي في خیمة االجتماع. وخیمة االجتماع ھي المسكن
(العدد 15:9). كانت ھذه نسخةٌ وظلٌّ لما ھو في السماء (العبرانیّین 5:8). ظھر الّرّب في الماضي

ٍة. َمْسُحولَْیِن تَْعَملُُھَما، للشعب كلّھ أمام خیمة االجتماع (الالویّین 5:9). «اْصنَْع لََك بُوقَْیِن ِمْن فِضَّ
فَیَُكونَاِن لََك ِلُمنَاَداةِ اْلَجَماَعِة َوالْرتَِحاِل اْلَمَحالَِّت. فَإَِذا َضَربُوا بِِھَما یَْجتَِمُع إِلَْیَك ُكلُّ اْلَجَماَعِة إِلَى بَاِب

َخْیَمِة االْجتَِماعِ» (العدد 3-2:10).
 

الفضة ھي المعدن الذي یرمز إلى الفداء. كانت األبواق المذكورة أعاله مصنوعة من
أموال الكفّارة من الشعب. استُخِدم البوق األّول لدعوة الشعب والبوق األخیر النتقال المخیّمات. یرد
بعد ذلك في سفر العدد أنھ قیل لبني إسرائیل إنھ عندما یضّر بھم العدو كان یتوّجب علیھم أن یھتفوا



باألبواق حتّى یذكرھم الّرّب وینقذھم من أعدائھم (العدد 9:10). وقیل لھم على وجھ التحدید بعمل
ذلك في األعیاد ورؤوس الشھور (العدد 10:10).

 
وفقًا للمقاطع المذكورة أعاله في سفر العدد یجتمع الشعب وینتقل عند الھتاف باألبواق. وھكذا،

فإن أولئك الذین قبلوا المسیّا سوف یجتمعون وینتقلون إلى بوابة المحفل (المسكن السماوّي) بالھتاف
باألبواق. وبما أن «السحب» أو أورشلیم الجدیدة تأتي إلى األرض، سوف تقابل مجموعةٌ من المؤمنین

الّرّب خارج مسكنھ السماوّي الذي یأتي إلى األرض بنفخ البوق األخیر. إنھم في الواقع مخبأون من
. یَْستُُرنِي بِِستِْر َخْیَمتِِھ. َعلَى ّرِ غضب هللا، وذلك بتحقّق ما یلي «ألَنَّھُ یَُخبِّئُنِي فِي َمَظلَّتِِھ فِي یَْوِم الشَّ

َصْخَرةٍ یَْرفَعُنِي» (المزمور 5:27).
 

روش ھاشانا ھو االحتفال الوحید الذي یأتي في رأس الشھر (عندما یكون القمر مخفی�ا أو
ُمخبّئًا)، وھو ما یُفّسر سبب تسمیتھ یوم اإلخفاء. وبالتالي، سوف یُخفَى المؤمنون أو یُخبّئون من األیّام

العشرة التالیة، المعروفة باسم األیّام الُمقّدسة العشرة وتامین نورائیم (أیّام الرھبة).
 

ال یقتصر األمر على أن من یؤمنون بالمسیّا ینجون من األیّام العشرة للرھبة، إّال أنھم
یحضرون تنصیب المسیّا وعرسھ.

 
تنصیب الملك

 
تُنفَخ األبواق عند تتویج الملك! كان الملك داود، بقتالھ المستمّر مع األعداء، أشبھ بالمسیّا في

زمن الضیقة. وكان الملك سلیمان، في ظّل عھده الذي اتّسم بالمجد والسالم، أشبھ بالمسیّا في زمن
األلفیّة. أعطیت التعلیمات بمسح سلیمان ملًكا على إسرائیل وبعمل ذلك بنفخ أحد األبواق (الملوك األّول

34:1). دینونة روش ھاشانا وتجّمع المؤمنین إلى مأوى مسكن هللا یرتبط بتنصیب الملك والنفخ
باألبواق.
 

وِر. َرنُِّموا ِ�، َرنُِّموا. َرنُِّموا ِلَمِلِكنَا، َرنُِّموا. ألَنَّ هللاَ َمِلُك بُّ بَِصْوِت الصُّ «َصِعَد هللاُ بُِھتَاٍف، الرَّ
األَْرِض ُكلَِّھا» (المزمور 7-5:47).

 
آخر بوٍق من أبواق روش ھاشانا ربّما یتزامن أیًضا مع البوق األخیر في سفر الرؤیا. عندما

یُبّوق المالك السابع (البوق األخیر من الختم السابع في سفر الرؤیا)، سوف تحدث أصواٌت عظیمة في
السماء قائلةً «قَْد َصاَرْت َمَماِلُك اْلعَالَِم ِلَربِّنَا َوَمِسیِحِھ، فََسیَْمِلُك إِلَى أَبَِد اآلبِِدیَن» (الرؤیا 15:11).

 
یتزامن ھذا التنصیب مع حصول یسوع المسیح على السلطان، بحسب النبّوة في سفر

دانیال.
 

بُوهُ قُدَّاَمھُ. فَأُْعِطَي ُسْلَطانًا َوَمْجًدا َوَملَُكوتًا ِلتَتَعَبََّد لَھُ ُكلُّ الشُّعُوِب «... َوَجاَء إِلَى اْلقَِدیِم األَیَّاِم، فَقَرَّ
َواألَُمِم َواألَْلِسنَِة. ُسْلَطانُھُ ُسْلَطاٌن أَبَِديٌّ َما لَْن یَُزوَل، َوَملَُكوتُھُ َما الَ یَْنقَِرُض» (دانیال 14-13:7).

 



الدینونة
 

جنبًا إلى جنٍب مع ھذا التنصیب في روش ھاشانا، یمكن للمرء أن یرى الدینونة المتزامنة التي
یجریھا ھذا الملك الجدید، المعروف بأنھ هللا القدیر (أھیھ – یھوه – الحّي)، والذي كان (میتًا – المسیّا

ابن یوسف؛ الرؤیا 18:1).
 
 

ھذه الدینونة إلسرائیل ولألمم ضّد إسرائیل – بعد أن یكون ضّد المسیح قد ُغِلَب وعلى ما یبدو
بعد روش ھاشانا مباشرةً. سوف یكون ھذا مخیفًا، ألنھ حتًما سوف یشمل الموت للبعض، وھو الموت
األّول. تصّور مدى الخوف بین أولئك الذین ال یؤمنون بالمسیح عند دینونة العرش األبیض بعد ألف

سنٍة. في تلك الدینونة – الموت الثاني – كل من ال یخّص المسیح یُلقَى في بحیرة النار (الرؤیا 14:20)
بعد ظھورھم أمامھ، ذاك الذي قال بضرورة عدم الخوف من الموت األّول بل من الموت الثاني (متّى

.(28:10
 

بُّ اِإللھُ اْلقَاِدُر َعلَى ُكّلِ َشْيٍء، اْلَكائُِن َوالَِّذي َكاَن َوالَِّذي یَأْتِي، ألَنََّك أََخْذَت «نَْشُكُرَك أَیَُّھا الرَّ
قُْدَرتََك اْلعَِظیَمةَ َوَملَْكَت. َوَغِضبَِت األَُمُم، فَأَتَى َغَضبَُك َوَزَماُن األَْمَواِت ِلیَُدانُوا، َوِلتُْعَطى األُْجَرةُ ِلعَبِیِدَك

غَاِر َواْلِكبَاِر، َوِلیُْھلََك الَِّذیَن َكانُوا یُْھِلُكوَن األَْرَض» (الرؤیا یِسیَن َواْلَخائِِفیَن اْسَمَك، الّصِ األَْنبِیَاِء َواْلِقّدِ
.(18-17:11

 
عرس المسیّا

 
دعونا نعود إلى األخبار الساّرة، أي عرس روش ھاشانا. كّل إنساٍن یُسّر بالعرس؛ والمسیح

نفسھ حضر عرًسا في قانا. في ذلك العرس، صنع خمًرا لیضمن المسّرة المتواصلة للضیوف.33 وفي
عرسھ الخاّص، یمكننا أن نضمن مسّرتنا لن تنقطع. بینما یبدأ الملك یسوع ملكھ األبدّي، سوف یبدأ

عرس األعراس الملكّي!
 

«َوَسِمْعُت َكَصْوِت َجْمعٍ َكثِیٍر، َوَكَصْوِت ِمیَاٍه َكثِیَرةٍ، َوَكَصْوِت ُرُعوٍد َشِدیَدةٍ قَائِلَةً:«َھلِّلُویَا! فَإِنَّھُ
بُّ اِإللھُ اْلقَاِدُر َعلَى ُكّلِ َشْيٍء. ِلنَْفَرْح َونَتََھلَّْل َونُْعِطِھ اْلَمْجَد! ألَنَّ ُعْرَس اْلَخُروِف قَْد َجاَء، قَْد َملََك الرَّ

َواْمَرأَتُھُ َھیَّأَْت نَْفَسَھا» (الرؤیا 7-6:19).
 

تتحّدث اآلیة 9 عن مأدبة العشاء الفعلیّة (بعد العرس)، وتحدث على الجبل في إسرائیل (إشعیاء
34.(6:25

 
یمكن أن یكون لنا الحّق في أن نتوقّع على األقّل أغنى الرموز للعرس بین المسیح

وعروسھ الكنیسة. في تقلید الزفاف الیھودّي، كان من یُرتّب الخطوبة ھو األب أو الوكیل أو الشاب
نفسھ. كانت العروس تُشترى بثمٍن. كانت تمضي فترةً من الوقت في انتظار العرس في حین یذھب

العریس إلى منزل والده إلعداد مكاٍن لھا.



 
كان للعریس صدیقان یُعرفان باسم «صدیقا العریس». وكانا یُؤّدیان دور الشاھدین

المطلوبین للعرس الیھودّي. كان أحدھما یساعد العروس واآلخر موجوًدا بجوار العریس، وكانا
كالھما یشھدان على عقد الزواج والحفل. كان الزوجان یمضیان سبعة أیّاٍم في غرفٍة خاّصة تُسّمى

تشوباه. وفیھا یُقّدم العریس ھدایا للعروس. وفي الخارج ینتظر ضیوف الزفاف صدیق العریس لیعلن
أن الزواج قد اكتمل. وعند اإلعالن یبدأ ابتھاٌج عظیم في احتفاٍل لمّدة أسبوعٍ.

 
في الزفاف الیھودّي التقلیدّي أعاله، یمكننا أن نرى العدید من األنواع: فاألب ھو هللا اآلب،
والوكیل ھو هللا الروح القدس.35 تكلّم یسوع في وجبة الفصح بصفتھ عریًسا: «فِي بَْیِت أَبِي َمنَاِزُل

َكثِیَرةٌ، َوإِالَّ فَإِنِّي ُكْنُت قَْد قُْلُت لَُكْم. أَنَا أَْمِضي ألُِعدَّ لَُكْم َمَكانًا، َوإِْن َمَضْیُت َوأَْعَدْدُت لَُكْم َمَكانًا آتِي أَْیًضا
، َحتَّى َحْیُث أَُكوُن أَنَا تَُكونُوَن أَْنتُْم أَْیًضا» (یوحنّا 3-2:14). َوآُخذُُكْم إِلَيَّ

 
في المثل الوارد في متّى 44:13-45، كان یسوع ھو من باع كّل شيٍء لدیھ واشترى لؤلؤةً

عظیمة الثمن (العروس). كورنثوس األولى 20:6 و23:7 تُذّكرا العروس بأنھا «اشترت بثمٍن» ویوحنّا
المعمدان ھو صدیق العریس ویُقّدم ھذا اإلعالن بنفسھ (یوحنّا 29:3). أّما الصدیق اآلخر للعریس، وھو

الشخص الُمخّصص للعروس، فھو موسى الذي یقود إسرائیل.
 

یمكننا بھذه الخلفیّة أن نفھم متى ولماذا قام الشاھدان من الموت في الرؤیا 11، وربما من ھما.
یتحّدث الّرّب في ھذا الفصل عن الھیكل الیھودّي. یھتّم الشاھدان بالیھود في الرواق الداخلّي أكثر مّمن

في الرواق الخارجّي الذي یخّص األمم. یُنظر إلیھما على أنھما زیتونتان ومنارتان، وھما رمزان
یھودیّان نموذجیّان. یضربان األرض فال یكون فیھا مطٌر لمّدة ثالث سنواٍت ونصف ویُحِدثان ضربات

أخرى. وبما أنھ ال یحدث ضرٌر لألرض حتّى الوقت بین الختم السادس والبوق األّول (الرؤیا 3:7)،
یكون ھذان الشاھدان الیھودیّان نبویّین في النصف األخیر من ضیقة السنوات السبع.

 
عندما یُكِمالن عملھما یقتلھما ضّد المسیح. سوف تكون ُجثّتاھما لمّدة 3 أیّاٍم ونصٍف في أحد

شوارع أورشلیم، بمقدار یوٍم لكّل سنٍة من نبّوتھما (الرؤیا 3:136 1، 11). یُرفض دفنھما لیشمت العالم
من حولھما ولیرى ُجثّتاھما. ومع ذلك ینقطع االحتفال عندما یقومان من بین األموات!37 أّما قیامتھما

فتكون لغرٍض خاّص جد�ا: سوف یكونان الشاھدین على عرس الحمل (الذي سیحدث في أو تقریبًا في 1
تشري، أو روش ھاشانا). ولذلك یبدو أنھما سوف یقومان في ذلك الوقت (الرؤیا 15-11:11).

 
لطالما جرى تصّور أن ھذین الشاھدین ھما إیلیّا وأخنوخ أو إیلیّا وموسى. وبما أن أخنوخ لم

یكن یھودی�ا، فإن ھذا یجعل إیلیّا وموسى ھما الشاھدین. عند تجلّي المسیح، وفي تصّور ابن هللا آتیًا في
بھاء مجده، كان معھ موسى وإیلیّا (متّى 3:17). من الالفت لالنتباه مالحظة (اآلیة 1) أن التجلّي حدث

«بعد 6 أیّاٍم». وھذا یتوافق مع مجيء هللا، عند ظھوره، بعد ستّة أیّاٍم من أسبوع اإلنسان.
 

لم یكن موسى وإیلیّا یُمثّالن الناموس واألنبیاء وحسب، بل أیًضا أولئك الذین سوف یقامون 38
وینتقلون من مكانھم. (مثلما أن أخنوخ لم یمت، فإن بعض األحیاء الیوم لن یموتوا!)

 



یتحّدث المزمور 45 عن الملك؛ ونحو نھایة األصحاح نرى العروس الملكیّة بذھب
أوفیر (اآلیة 9). لدینا ھنا ارتباط ملك بمملكٍة وارتباط عروسھ بعرسھ.

 
َزةٍ تُْحَضُر إِلَى اْلَمِلِك» «ُكلَُّھا َمْجٌد اْبنَةُ اْلَمِلِك فِي ِخْدِرَھا. َمْنُسوَجةٌ بَِذَھٍب َمالَبُِسَھا. بَِمالَبَِس ُمَطرَّ

(المزمور 14-13:45).
 

كما رأینا، یكون تنصیب الملك في روش ھاشانا. ومن المنطقّي أن یحدث العرس في نھایة
الزمان خالل األسبوع بین روش ھاشانا ویوم كیبور (یوم الغفران) (بعد 10 أیّاٍم). یقع عید العرس بعد

فترةٍ وجیزة على جبال إسرائیل (إشعیاء 6:25). وبما أن الوقت في غرفة العرس سبعة أیّاٍم (بین 1
تشري و10 تشري)، یوضع حفل الزفاف بسھولٍة خالل ذلك الوقت ألن كّل شيٍء یجب أن یتّم بحلول
العاشر من تشري (یوم كیبور – یوم الغفران). دعنا نفحص یوم كیبور (یوم الغفران) ونرى السبب.

 
عید یوم كیبور (یوم الغفران)

 
مثلما كان المجيء األّول للمسیّا (الخادم الُمتألّم، الذبیحة على الصلیب) في الیوم العاشر من
الشھر األّول للتقویم الدینّي، فإن مجیئھ الثاني، كالملك المنتصر، سیكون في الیوم العاشر من الشھر

السابع للتقویم الدینّي (الشھر األّول من التقویم المدنّي). یرتبط ھذا باألمطار السابقة والالحقة المذكورة
في سفر یوئیل، من بین مواضع أخرى.

 
یوم كیبور (یوم الغفران) ھو یوم الكفّارة، وھو یُعّد الیوم األقدس في السنة الیھودیّة. كان یُحتفَل
بیوبیل في یوم كیبور (یوم الغفران) كّل خمسین سنٍة. كانت جمیع الدیون تُسقَط وكان یُفَرج عن جمیع

العبید أو األسرى وترجع جمیع األراضي إلى أصحابھا الشرعیّین (الالویّین 8:25-55). ھذه ھي أنواع
من األعمال التي یُحقّقھا/سوف یُحقّقھا المسیح. على سبیل المثال، المسیح ینادي «ِلْلَمْسبِیِّیَن بِاْلِعتِْق» ...

(إشعیاء 1:61)». في العام 2030 بعد المیالد، سوف یكون الیومان (أي 2000 سنٍة) قد انقضت منذ
صعوده. سوف یكون ھذا الیوبیل األربعین! فھل ھناك یوٌم أفضل لعودة المسیح من ھذا الیوم؟

 
كان رئیس الكھنة في یوم كیبور (یوم الغفران) یُقّدم التقدمات الدمویّة، واحدةً عن

خطایاه واألخرى عن خطایا بني إسرائیل. وخالل التقدمات الدمویّة كان رئیس الكھنة یرتدي مالبس
من الكتّان. وبعد التقدمة كان یرتدي مالبسھ الكھنوتیّة العادیّة التي تُظِھر المجد والجمال ویعاود

الظھور. كان یرتدي ثیابھ الكھنوتیّة عندما یخرج من خیمة االجتماع ویُقّدم التقدمة. ترد تفاصیل ھذا
في سفر الالویین 16.

 
أمر الّرّب اإلسرائیلیّین بأن یفعلوا ذلك في الیوم العاشر من شھر تشري «ألَنَّھُ فِي ھَذا اْلیَْوِم

یَُكفُِّر َعْنُكْم ِلتَْطِھیِرُكْم» (الالویّین 30:16). ولھذا السبب، سوف یُعَرف یوم كیبور (یوم الغفران) أیًضا
باسم یوم الفداء. وفي ھذا الوقت سوف یُنفَخ البوق العظیم لیختم المصیر النھائّي ألولئك الموجودین على

األرض.
 



یتنبّأ ھذا االحتفال بالمجيء الثاني المادّي الحرفّي للمسیّا، والذي سیكون النھایة! أّما األجزاء
المختلفة من حفل یوم كیبور (یوم الغفران) فتتنبّأ باألحداث التي ستحدث في ذلك الیوم.

 
في المّرة األولى التي جاء فیھا المسیّا كان یرتدي «لباًسا من كتّاٍن»، أي أنھ لم یكن

یرتدي ثیاب جمالھ أو بھائھ.
 

«نَبََت قُدَّاَمھُ َكفَْرخٍ َوَكِعْرق ِمْن أَْرٍض یَابَِسٍة، الَ ُصوَرةَ لَھُ َوالَ َجَماَل فَنَْنُظَر إِلَْیِھ، َوالَ َمْنَظَر
فَنَْشتَِھیَھُ» (إشعیاء 2:53).

 
«الَِّذي إِْذ َكاَن فِي ُصوَرةِ ِهللا، لَْم یَْحِسْب ُخْلَسةً أَْن یَُكوَن ُمعَاِدالً ِ�. لِكنَّھُ أَْخلَى نَْفَسھُ، آِخذًا ُصوَرةَ

َعْبٍد، َصائًِرا فِي ِشْبِھ النَّاِس. َوإِْذ ُوِجَد فِي اْلَھْیئَِة َكإِْنَساٍن، َوَضَع نَْفَسھُ َوأََطاَع َحتَّى اْلَمْوَت َمْوَت
ِلیِب» (فیلبّي 8-6:2). الصَّ

 
«... فَا�ُ إِْذ أَْرَسَل اْبنَھُ فِي ِشْبِھ َجَسِد اْلَخِطیَِّة، َوألَْجِل اْلَخِطیَِّة، َداَن اْلَخِطیَّةَ فِي اْلَجَسِد» (رومیة

.(3:8
 

قّدم المسیّا الكاھن، في مجیئھ األّول، دمھ في عید الفصح حتّى یمكن التكفیر عن جمیع من
یؤمنون بتقدمتھ (فدائھم أو خالصھم) من خطایاھم. وسوف یُقّدم المسیّا الملك، في مجیئھ الثاني، دم

رافضیھ في یوم كیبور (یوم الغفران) حتّى أن جمیع من لم یؤمنوا بتقدمتھ عن الخطیّة یجدوا جزائھم!
 

وتقدمة الدم المستقبلیّة ھذه سوف تكون عند استعالن المسیّا على جبل الزیتون، في محیط بیت
عنیا، حیث صعد:

 
ّبِ إِلَى ِصْھیَْوَن... فَتََرى ُكلُّ «َما أَْجَمَل َعلَى اْلِجبَاِل ... ألَنَُّھْم یُْبِصُروَن َعْینًا ِلعَْیٍن ِعْنَد ُرُجوعِ الرَّ

أَْطَراِف األَْرِض َخالََص إِلِھنَا» (إشعیاء 8-7:52، 10).
 

من الالفت لالنتباه مالحظة أنھ في إشعیاء 2:12 یقول لنا الّرّب یھوه «ُھَوَذا هللاُ َخالَِصي».
الكلمة العبریّة للخالص في ھذا االستخدام ھي Yeshua. وفي العبریّة تُترَجم حرفی�ا بأنھا خالص یھوه.

وفي اإلنجلیزیّة تُترَجم حرفی�ا بأنھا، یھوه صار یسوعي!
 

«ُھَوَذا َعْبِدي یَْعِقُل، یَتَعَالَى َویَْرتَِقي َویَتََساَمى ِجد�ا. َكَما اْنَدَھَش ِمْنَك َكثِیُروَن. َكاَن َمْنَظُرهُ َكَذا
ُجِل، َوُصوَرتُھُ أَْكثََر ِمْن بَنِي آَدَم. ھَكَذا یَْنِضُح أَُمًما َكثِیِریَن. ِمْن أَْجِلِھ یَُسدُّ ُملُوٌك ُمْفَسًدا أَْكثََر ِمَن الرَّ

أَْفَواَھُھْم، ألَنَُّھْم قَْد أَْبَصُروا َما لَْم یُْخبَُروا بِِھ، َوَما لَْم یَْسَمعُوهُ فَِھُموهُ» (إشعیاء 15-13:52).
 

یجب أن نفھم أن ھذا النضح الذي سیحدث في یوم كیبور (یوم الغفران) المستقبلّي ھذا
ھو في الواقع حمام دٍم رھیب. فمثلما تشّوه المسیح واجتاز المعصرة، سوف یحدث ھذا لرافضیھ:

 

ْ َ ْ ُ َّ ْ ْ ْ



«َوِدیَسِت اْلَمْعَصَرةُ َخاِرَج اْلَمِدینَِة، فََخَرَج َدٌم ِمَن اْلَمْعَصَرةِ َحتَّى إِلَى لُُجِم اْلَخْیِل، َمَسافَةَ أَْلٍف
َوِستِِّمئَِة َغْلَوةٍ» (الرؤیا 20:14).

 
أَْلٍف َوِستِِّمئَِة َغْلَوةٍ تساوي 180 میالً – وسوف تكون ھذه بالتأكید أكبر تقدمة دٍم/حمام دٍم عبر

الزمن! (انظر أیًضا «كروم الغضب» في الفصل السادس).
 

عزازیل – التیس الشیطانّي
 

خالل االحتفال الطقسّي لیوم كیبور (یوم الغفران)، كان یُحَضر تیٌس یُعَرف باسم كبش الفداء أو
عزازیل. كان یدّل على «تیس الرحیل»؛ وعزازیل یعني القسوة أو الوقاحة. كان عزازیل یُقیَّد ویُلقَى

إلى موتھ من جبل تزوك (جبل عزازیل) الذي یقع على بعد حوالي اثني عشر میًال من أورشلیم. یستخدم
العرب اسم عزازیل بمعنى «الشیطان الشّریر». كان ھذا التیس الشیطانّي یُمثّل اإللھ الكاذب أو المسیّا
الكاذب (الشیطان أو ضّد المسیح) وبالتوازي المثالّي إّما أنھ سوف یُقیَّد في الھاویة و/أو یُلقَي حی�ا في

بحیرة النار (على التوالي) في آخر یوم كیبور (یوم الغفران) (الرؤیا 2:20؛ 20-19:19).
 

یوم كیبور (یوم الغفران) – یوم الدینونة
 

في یوم كیبور (یوم الغفران)، وفي مكاٍن بین الّرواق والمذبح، كان رئیس الكھنة یذبح ثوًرا أثناء
االحتفال. یتحّدث یوئیل النبّي عن مجيء المسیح في وقت ھذا الحفل.

 
ُسوا اْلَجَماَعةَ. ُسوا َصْوًما. نَاُدوا بِاْعتَِكاٍف. اِْجَمعُوا الشَّْعَب. قَّدِ «اِْضِربُوا بِاْلبُوِق فِي ِصْھیَْوَن. قَّدِ
اْحُشُدوا الشُّیُوَخ. اْجَمعُوا األَْطفَاَل َوَراِضِعي الثُِّدّيِ. ِلیَْخُرجِ اْلعَِریُس ِمْن ِمْخَدِعِھ َواْلعَُروُس ِمْن َحَجلَتَِھا.

واِق َواْلَمْذبَحِ» (یوئیل 17-15:2). ّبِ بَْیَن الّرِ اُم الرَّ ِلیَْبِك اْلَكَھنَةُ ُخدَّ
 

ینبغي أن یكون الصوم الُمعلَن في یوم كیبور (یوم الغفران). إنھ االحتفال الوحید الذي یكون
سریعًا، وھو االحتفال الوحید الذي یكون ُمقّدًسا، واالحتفال الوحید الذي یقام بین الّرواق والمذبح.

 
الصورة التي لدینا صرخةٌ للمسیّا بأن یأتي ویُنھي االضطھاد الذي یمارسھ ضّد المسیح

وجیوشھ. كما یُظِھر العروس تعود إلى األرض مع المسیّا بعد حفل العرس في السماء.
 

تشیر المقاطع والرموز والرؤى األخرى أیًضا إلى یوم الكفّارة ھذا باعتباره یوم الدینونة:
 

«فَاْسَمْع یَا یَُھوَشُع اْلَكاِھُن اْلعَِظیُم أَْنَت َوُرفَقَاُؤَك اْلَجاِلُسوَن أََماَمَك، ألَنَُّھْم ِرَجاُل آیٍَة، ألَنِّي ھأَنََذا
آتِي بِعَْبِدي «اْلغُْصِن»... َوأُِزیُل إِثَْم تِْلَك األَْرِض فِي یَْوٍم َواِحٍد» (زكریّا 9-8:3).

 
یرتبط ھذا الیوم بإعالن یھوه یظھر نفسھ باعتباره المسیّا الذي طعنوه. كما أنھ معروٌف باسم

ذلك الیوم أو یوم الّرّب.
 

َّ ُ



، الَِّذي َطعَنُوهُ...» (زكریّا 10:12). «فَیَْنُظُروَن إِلَيَّ
 

«فِي ذِلَك اْلیَْوِم یَُكوُن یَْنبُوٌع َمْفتُوًحا ِلبَْیِت َداُوَد َوِلُسكَّاِن أُوُرَشِلیَم ِلْلَخِطیَِّة َوِلْلنََجاَسِة» (زكریّا
.(1:13

 
إضاءة المصابیح وإطفاؤھا

 
سوف یكون عید یوم كیبور (یوم الغفران) ھو الیوم الذي یعلن فیھ الّرّب نفسھ على جبل

الزیتون.
 

في وقت الظھیرة، في ذلك الیوم من ھذا العید الدینّي، سوف تنطفئ الشمس ویبدأ
النوح والبكاء.

 
، أَنِّي أَُغیُِّب الشَّْمَس فِي الظُّْھِر، َوأُْقتُِم األَْرَض فِي یَْوِم بُّ یُِّد الرَّ «َویَُكوُن فِي ذِلَك اْلیَْوِم، یَقُوُل السَّ

ُل أَْعیَاَدُكْم نَْوًحا، َوَجِمیَع أََغانِیُكْم َمَراثَِي، َوأُْصِعُد َعلَى ُكّلِ األَْحقَاِء ِمْسًحا، َوَعلَى ُكّلِ َرأٍْس نُوٍر. َوأَُحّوِ
ا!» (عاموس 10-9:8). قََرَعةً، َوأَْجعَلَُھا َكَمنَاَحِة اْلَوِحیِد َوآِخَرَھا یَْوًما ُمر�

 
ومع ذلك، عندما یأتي المساء (السادسة مساًء) في یوم كیبور (یوم الغفران) الحاسم

ھذا، سوف یكون ھناك نوٌر.
 

بُّ َویَُحاِرُب تِْلَك األَُمَم َكَما فِي یَْوِم َحْربِِھ، یَْوَم اْلِقتَاِل. َوتَِقُف قََدَماهُ فِي ذِلَك اْلیَْوِم َعلَى «فَیَْخُرُج الرَّ
یِسیَن َمعََك. َویَُكوُن فِي ذِلَك بُّ إِلِھي َوَجِمیُع اْلِقّدِ اَم أُوُرَشِلیَم ِمَن الشَّْرِق... َویَأْتِي الرَّ ْیتُوِن الَِّذي قُدَّ َجبَِل الزَّ
. الَ نََھاَر َوالَ لَْیَل، بَْل یَْحُدُث ّبِ اْلیَْوِم أَنَّھُ الَ یَُكوُن نُوٌر. اْلدََّراِري تَْنقَبُِض. َویَُكوُن یَْوٌم َواِحٌد َمْعُروٌف ِللرَّ

أَنَّھُ فِي َوْقِت اْلَمَساِء یَُكوُن نُوٌر» (زكریّا 7-3:14).
 

بعد أن تنطفئ شمس الظھیرة الساطعة یُضاء النور في الساعة السادسة مساًء (زكریّا 7:14).
سوف یشھد الجمیع رعب مجد هللا – یسوع المسیح في مجده الظاھر!

 
ْبحِ لَْیُسوا ُھْم» (إشعیاء 14:17)! «فِي َوْقِت اْلَمَساِء إَِذا ُرْعٌب. قَْبَل الصُّ

 
لم یُحَرم حزقیال النبّي من رؤیٍة أقّل لیوم كیبور (یوم الغفران) «فِي َرأِْس السَّنَِة، فِي اْلعَاِشِر ِمَن

الشَّْھِر» (حزقیال 1:40). (ھذا ھو 10 تشري).
 

«فِي ُرَؤى ِهللا أَتَى بِي إِلَى أَْرِض إِْسَرائِیَل... إَِذا بَِرُجل َمْنَظُرهُ َكَمْنَظِر النَُّحاِس» (حزقیال 2:40-
.(3

 
ھذه ھي الرؤیا نفسھا التي رآھا یوحنّا الّرسول عندما كتب سفر الرؤیا – وھي رؤیا

رآھا بالروح القدس في یوم الّرّب (الرؤیا 10:1). رأى یوحنّا ھذا الرجل نفسھ، الذي ھو بالتأكید
یسوع المسیح.



 
ا اْلتَفَتُّ َرأَْیُت ... ِشْبھُ اْبِن إِْنَساٍن، ُمتََسْربِالً بِثَْوٍب ْوَت الَِّذي تََكلََّم َمِعي. َولَمَّ «فَاْلتَفَتُّ ألَْنُظَر الصَّ
ا َرأُْسھُ َوَشْعُرهُ فَأَْبیََضاِن َكالصُّوِف األَْبیَِض ْجلَْیِن، َوُمتََمْنِطقًا ِعْنَد ثَْدیَْیِھ بِِمْنَطقٍَة ِمْن َذَھٍب. َوأَمَّ إِلَى الّرِ

َكالثَّْلجِ، َوَعْینَاهُ َكلَِھیِب نَاٍر. َوِرْجالَهُ ِشْبھُ النَُّحاِس النَِّقّيِ، َكأَنَُّھَما َمْحِمیَّتَاِن فِي أَتُوٍن. َوَصْوتُھُ َكَصْوِت ِمیَاٍه
تَِھا» (الرؤیا 16-12:1). َكثِیَرةٍ... َوَوْجُھھُ َكالشَّْمِس َوِھَي تُِضيُء فِي قُوَّ

 
ھذا یتشابھ بما رآه دانیال النبّي في األصحاح العاشر من دانیال (اآلیة 6)، وفي رؤیا للقدیم األیّام

في األصحاح السابع من دانیال (اآلیة 9). الحظ أن شخًصا مثل ابن اإلنسان في اآلیة 11 قتل الوحش
(ضّد المسیح) وألقاه في النار المشتعلة (بحیرة النار).

 
كما رأى دانیال الیاء في رؤیا:

 
«ُكْنُت أََرى أَنَّھُ ُوِضعَْت ُعُروٌش، َوَجلََس اْلقَِدیُم األَیَّاِم. ِلبَاُسھُ أَْبیَُض َكالثَّْلجِ [النقاء]، َوَشْعُر َرأِْسِھ
َكالصُّوِف النَِّقّيِ [الحكمة]، َوَعْرُشھُ لَِھیُب نَاٍر [السلطان]، َوبََكَراتُھُ نَاٌر ُمتَِّقَدةٌ [الدینونة]. نَْھُر نَاٍر َجَرى
یُن، َوفُتَِحِت األَْسفَاُر» َوَخَرَج ِمْن قُدَّاِمِھ. أُلُوُف أُلُوٍف تَْخِدُمھُ، َوَربََواُت َربََواٍت ُوقُوٌف قُدَّاَمھُ. فََجلََس الّدِ

(دانیال 10-9:7).
 

وفي وقٍت الحق، في الرؤیا التي رآھا حزقیال في 10 تشري، حیث رأى الرجل
الذي كان منظره كالنحاس، فإنھ یُعّرفھ على أنھ مجد هللا.

 
«َوإَِذا بَِمْجِد إِلِھ إِْسَرائِیَل َجاَء ِمْن َطِریِق الشَّْرِق َوَصْوتُھُ َكَصْوِت ِمیَاٍه َكثِیَرةٍ، َواألَْرُض أََضاَءْت

ِمْن َمْجِدِه» (حزقیال 2:43).
 

ھذا بالتأكید ھو النھایة نفسھ!
 

یوم كیبور (یوم الغفران) ولعنات األبواق
 

یُبّوق البوق السابع عندما تصبح مملكة العالم مملكة الّرّب (الرؤیا 15:11)، ویُتّوج الملك في
روش ھاشانا؛ وھكذا فإن جمیع الجامات السبعة التي تُشّكل البوق السابع تحدث في األیّام العشرة

األخیرة!
 

الجام السابع یُسبّب البرق والرعد والزالزل الشدیدة وغرق الجزر والجبال والبرد العظیم
(الرؤیا 18:16-21). ترتبط عودة الّرّب بھذه العناصر نفسھا (المزمور 9:18-12؛ 4:97، 5). ولذلك،

یكون الجام السابع في عودة الّرّب، في یوم كیبور (یوم الغفران)، في ذلك الیوم ، في الیوم األخیر!
 

 
یُعَرف البوقان الخامس والسادس في سفر الرؤیا أیًضا باسم الویلین األّول والثاني. یستمّر البوق

الخامس خمسة أشھر (الرؤیا 5:9)، یلیھ البوق السادس الذي یستمّر ثالثة عشر شھًرا (الرؤیا 15:9).



تتضّمن ھذه الفترة الزمنیّة الحرب العظیمة، التي إذا لم یُقّصرھا المسیح، فإنھا سوف تقضي على كّل
ذي جسٍد (متّي 22:24) – بدالً من ثلث البشر فقط (الرؤیا 18:9)! ولذلك، یبدأ ھذا الویالن قبل ثمانیة

عشر شھًرا من نھایة یوم كیبور (یوم الغفران)، والذي یُحّددھما باعتبار أنھما یبدآن بعد سنتین من
رجسة الخراب – التي تحدث في منتصف الضیقة – في الفصح الیھودّي أو في وقٍت مقارب لھ. انظر

الملحق، الشكل األّول.
 

 
مثلما دخل یشوع أریحا في الیوم السابع بعد نفخ األبواق، سوف یدخل یسوع أورشلیم في الیوم

السابع بعد نفخ األبواق.
 

في العید القادم یجتمع المؤمنون في أورشلیم لالبتھاج واالحتفال بانتصار المسیّا في عید
سوكوت (عید المظال).

 
عید المظال

 
یُصّور عید المظال وقتًا بھیًجا، وھو الملكوت المسیّانّي. كان احتفاٌل بالحصاد یُحفظ بعد

الحصاد األخیر من السنة، من 15-22 تشري. كان ھذا العید یبدأ بمحفٍل ُمقّدس، وبعد أسبوعٍ كان یتبعھ
محفٌل آخر ُمقّدس.

 
العید تذكاٌر إلسرائیل، ویشیر إلى مصر في الماضي وإلى الراحة األلفیّة في

المستقبل؛ فالیوم السابع من األسبوع یوم سبٍت أو یوم راحٍة. یُمثّل الشھر الدینّي السابع إلسرائیل فترة
راحٍة. وفي «النھایة» یبدأ ھذا المحفل الُمقّدس في التحقّق في راحة السبت. سوف تكون راحة السبت

ھذه ھي الوقت الموعود بالفرج، وھو یوٌم من ألف سنٍة یُعَرف باسم األلفیّة. والمحفل الثاني الُمقّدس
في الیوم الثامن یُمثّل الوقت الذي ستوضع فیھ أورشلیم الجدیدة على األرض. سوف یحدث ھذا بعد
التطھیر والتنقیة النھائیّة لألرض، وسوف ینطوي على «ذوبان» األرض وإعادة تشكیلھا (بطرس

الثانیة 12:3-13). سوف یضع هللا مسكنھ (أورشلیم الجدیدة) على األرض، ثم «یقیم» (یسكن) مع
اإلنسان كما فعل خالل األیّام األولى آلدم (اإلنسان األّول). یتحّدث حزقیال أیًضا عن ذلك الوقت

المستقبلّي عندما یكون مقدس هللا (المسكن أو الخیمة) بینھم إلى األبد (حزقیال 27:37-28). سوف
یتحقّق ھذا بعد انتھاء األلفیّة.

 
«َرأَْیُت اْلَمِدینَةَ اْلُمقَدََّسةَ أُوُرَشِلیَم اْلَجِدیَدةَ نَاِزلَةً ِمَن السََّماِء ِمْن ِعْنِد ِهللا ُمَھیَّأَةً َكعَُروٍس ُمَزیَّنٍَة

ِلَرُجِلَھا. َوَسِمْعُت َصْوتًا َعِظیًما ِمَن السََّماِء قَائِالً: «ُھَوَذا َمْسَكُن ِهللا َمَع النَّاِس، َوُھَو َسیَْسُكُن َمعَُھْم، َوُھْم
یَُكونُوَن لَھُ َشْعبًا، َوهللاُ نَْفُسھُ یَُكوُن َمعَُھْم إِلًھا لَُھْم» (الرؤیا 3-2:21).

 
بما أن مسكن هللا ال یلمس األرض حتّى التطھیر النھائّي بعد األلفیّة، ینبغي تعلیقھ في مكاٍن ما

فوق األرض حتّى ذلك الحین، أي بینما یكون «قید اإلنشاء». ھذا ھو المكان الذي ذھب فیھ یسوع لیعّده
لعروسھ (یوحنّا 2:14).

 



كما یمكننا أن نرى، سوف یستغرق األمر 1000 سنٍة لتحقیق جمیع فقرات ھذه النبّوة
النموذجیّة. ولكن ھناك مواضیع أكثر تظھر في الطریقة التي كان یحتفل بھا الیھود في ھذا االحتفال،

والتي سوف تتحقّق في بدایة األلفیّة.
 

الماء والریاح
 

خالل االحتفال التاریخّي، كان بعض الكھنة یمّرون عبر باب الماء للھیكل، وكان بعض
الكھنة یمّرون عبر البوابة الشرقیّة للھیكل. كانت المجموعة األولى تستقي الماء من بركة سلوام،

والمعروفة باسم «الماء الحّي» (على عكس الماء الراكد الذي یحتوي على البكتیریا، كما ھو الحال
في الماء الموضوع في صھریج). وكانت المجموعة الثانیة تذھب إلى وادي الموصة وتقطع أشجار

الصفصاف. كانت المجموعتان ترجعان إلى الھیكل في الوقت نفسھ. عند رجوع المجموعة الثانیة
كانوا یُلّوحون بأغصاٍن مّما یُؤّدي إلى إنتاج ریاحٍ ُمتدفّقة ترمز إلى مجيء روح هللا القدوس. كانوا

یضعون صفصافھم في قاعدة المذبح ویُشّكلون مظلّة (سقیفة أو خیمة) على قمتھ. وكان رئیس الكھنة
یأخذ الماء الحّي من المجموعة األولى ویصبّھ على المذبح. كانت ھناك أیًضا تقدمةٌ. وفي وقت عمل

ھذا كلّھ كان الناس ینشدون ما جاء في إشعیاء 3:12. 39      «فَتَْستَقُوَن ِمیَاًھا بِفََرحٍ ِمْن یَنَابِیعِ
اْلَخالَِص».

 
یُظِھر ھذا العید الفرید أیّام ما بعد الدینونة (بعد الضیقة)، التي یعود فیھا الخالص؛ فالماء ھو

یسوع، والریاح ھي الروح القدس. عید المظال ھو المكان المناسب للنبّوة التالیة:
 

«َوفِي اْلیَْوِم األَِخیِر اْلعَِظیِم ِمَن اْلِعیِد َوقََف یَُسوُع َونَاَدى قِائِالً: «إِْن َعِطَش أََحٌد فَْلیُْقبِْل إِلَيَّ
َویَْشَرْب. َمْن آَمَن بِي، َكَما قَاَل اْلِكتَاُب، تَْجِري ِمْن بَْطنِِھ أَْنَھاُر َماٍء َحّيٍ» (یوحنّا 38-37:7).

 
المقطع الكتابّي الوحید الذي یمكن أن یشیر إلیھ المسیح ھو المقطع أعاله (إشعیاء 3:12) –

الذي كان الیھود ینشدونھ في نھایة عید المظال. یُؤّكد المسیح ھنا على أنھ الخالص أو هللا، الذي تكلّم
عنھ الّرّب في إشعیاء 2:12. یقول ھذا المقطع إن یھوه قد أصبح یشوعنا أو یسوعنا (الخالص).

 
یتكلّم یوئیل النبّي عن الروح الذي یسكبھ هللا في إسرائیل:

 
بُّ إِلُھُكْم» (یوئیل 27:2). «أَنِّي أَنَا فِي َوْسِط إِْسَرائِیَل... أَنَا الرَّ

 
«َویَُكوُن بَْعَد ذِلَك أَنِّي أَْسُكُب ُروِحي َعلَى ُكّلِ بََشٍر، فَیَتَنَبَّأُ بَنُوُكْم َوبَنَاتُُكْم، َویَْحلَُم ُشیُوُخُكْم أَْحالًَما،

َویََرى َشبَابُُكْم ُرًؤى» (یوئیل 28:2).
 

یُظِھر إشعیاء السكب نفسھ المرتبط بالرّواء المادّي والروحّي خالل األلفیّة.
 

«ألَنِّي أَْسُكُب َماًء َعلَى اْلعَْطَشاِن، َوُسیُوالً َعلَى اْلیَابَِسِة. أَْسُكُب ُروِحي َعلَى نَْسِلَك َوبََرَكتِي َعلَى
یَّتَِك» (إشعیاء 3:44). ذُّرِ



 
وھكذا، في بدایة األلفیّة، بعد عودة هللا لیسكن جسدی�ا في وجود الیھود، سوف یسكب روحھ على

جمیع الناس. وھذا جزٌء مّما یُصّوره عید المظال. كما أنھ یُصّور وقت وجود مجد هللا الحّي بین شعبھ.
 

إسرائیل ومجد هللا في البریّة
 

یشیر االحتفال بالعیش في سقائف ُمؤقّتة خالل عید المظال إلى وقت تیھان إسرائیل في البریّة
(الالویّین 43:23) بالعیش في خیاٍم. خالل ھذا الوقت عاش هللا مع شعبھ في خیمٍة كذلك.

 
: أَْنَت الَ تَْبنِي ِلي بَْیتًا ِللسُّْكنَى، ألَنِّي لَْم أَْسُكْن فِي بَْیٍت بُّ «اْذَھْب َوقُْل ِلَداُوَد َعْبِدي: ھَكَذا قَاَل الرَّ

ُمْنذُ یَْوِم أَْصعَْدُت إِْسَرائِیَل إِلَى ھَذا اْلیَْوِم، بَْل ِسْرُت ِمْن َخْیَمٍة إِلَى َخْیَمٍة، َوِمْن َمْسَكٍن إِلَى َمْسَكٍن» (أخبار
األیّام األّول 5-4:17).

 
كان مجد هللا حاضًرا مع اإلسرائیلیّین على شكل سحابٍة بیضاء. وعند تكریس المسكن أو خیمة

ّبِ اْلَمْسَكَن» (الخروج 34:40). االجتماع، «َغطَِّت السََّحابَةُ َخْیَمةَ االْجتَِماعِ َوَمألَ بََھاُء الرَّ
 

ّبِ َكانَْت َعلَى اْلَمْسَكِن نََھاًرا. َوَكانَْت فِیَھا نَاٌر لَْیالً أََماَم ُعیُوِن ُكّلِ بَْیِت إِْسَرائِیَل «ألَنَّ َسَحابَةَ الرَّ
فِي َجِمیعِ ِرْحالَتِِھْم» (الخروج 38:40).

 
یجب أن نفھم أن السحابة مرتبطةٌ ارتباًطا وثیقًا بمجد هللا وتُمثّلھ (الخروج 20:13-21؛

19:14؛ 10:16).
 

مالك الّرّب ویشوع
 

في اآلیات المذكورة أعاله، یرتبط مجد هللا في شكل سحابٍة أیًضا بمالك الّرّب (الخروج
19:14). یُظِھر الخروج 20:23-28 أن ھذا المالك یحمل اسم الّرّب، وكان یُعَرف باسم «مالكي»،

و«ھیبتي». ظھر مالك الّرّب ألّول مّرةٍ في التكوین 7:16، حیث ظھر لھاجر وعرفتھ فیما بعد باعتبار
أنھ هللا (التكوین 13:16). یظھر مالك الّرّب في صورة هللا إلبراھیم (التكوین 11:22-16). وكان ھذا
بعد أن ظھر الّرّب إلبراھیم في صورة إنساٍن (التكوین 2:18، 10، 13). یظھر مالك الّرّب أیًضا في

صورة الّرّب (التكوین 16-5:22).
 

من الواضح أن مالك الّرّب یظھر في مقاطع عدیدة في صورة هللا! یُحّدد ھوشع 3:12-5 الرجل
الذي تصارع معھ یعقوب على أنھ «المالك» و«الّرّب اإللھ القدیر». أراد یعقوب نفسھ أن یعرف اسمھ،
وعرف أنھ رأى هللا وجًھا لوجٍھ بعد أن تصارع معھ طوال اللیل. ما تُظِھره ھذه اآلیات بوضوحٍ ھو أن

هللا ظھر في صورة مالك الّرّب وفي صورة إنساٍن في العھد القدیم.
 

كان اإلنسان الذي ظھر في العھد القدیم ھو المسیّا. كان یجب أن یكون من البدیھّي أنھ عندما
یظھر هللا في جسٍد بشرّي – مثل طفٍل في المذود (تیموثاوس األولى 16:3) – فال بّد وأنھ كان األزلّي أو



األبدّي (راجع میخا 2:5، والمزمور 2:90؛ والمزمور 2:93). عندما یصبح هللا كلّي المعرفة مرئی�ا،
فإنھ یظھر إّما في صورة مالٍك أو في صورة إنساٍن. لم یَُر مالك الّرّب في زمن المسیّا على األرض
ألنھ كان ھنا في الجسد! كان یسكن بین الناس (یوحنّا 14:1). كان مالك الّرّب ھو المسیح عندما كان

على األرض، من والدتھ طفالً في مذوٍد إلى صعوده. إنھما الشيء نفسھ!
 

. اَالْبُن اْلَوِحیُد الَِّذي ُھَو فِي ِحْضِن اآلِب ُھَو َخبََّر» یُخبِرنا الكتاب الُمقّدس «اَ�ُ لَْم یََرهُ أََحٌد قَطُّ
(یوحنّا 18:1). یتّضح من المقاطع المذكورة أن إبراھیم وآخرین رأوا یھوه هللا وتكلّموا معھ. وھكذا
یمكننا أن نستنتج بسھولٍة من یوحنّا 18:1 أن الشخص الذي رآه إبراھیم كان هللا االبن أو المسیّا قبل

التجّسد – المعروف لنا الیوم باسم یسوع.
 

وحقیقة أن یسوع ھو هللا یُظِھرھا یوحنّا الّرسول بوضوحٍ. یستشھد یوحنّا (یوحنّا 40:12)
بمقطعٍ من سفر إشعیاء (إشعیاء 10:6). ویرد ھذا المقطع في إشعیاء بعد وصٍف لیھوه:

 
یَِّد َجاِلًسا َعلَى ُكْرِسّيٍ َعال َوُمْرتَِفعٍ، َوأَْذیَالُھُ تَْمألُ اْلَھْیَكَل...«قُدُّوٌس، قُدُّوٌس، قُدُّوٌس «... َرأَْیُت السَّ

َربُّ اْلُجنُوِد. َمْجُدهُ ِمْلُء ُكّلِ األَْرِض... ألَنَّ َعْینَيَّ قَْد َرأَتَا اْلَمِلَك َربَّ اْلُجنُوِد» (إشعیاء 1:6، 3، 5).
 

في المقطع التالي لیوحنّا یذكر أن إشعیاء وصف یسوع وتحّدث عنھ:
 

«قَاَل إَِشْعیَاُء ھَذا ِحیَن َرأَى َمْجَدهُ َوتََكلََّم َعْنھُ» (یوحنّا 41:12).
 

یعرف المسیحیّون أن لقب یھوه ولقب الملك یشیران إلى یسوع، ملك الملوك القادم. رأى منوح،
أبو شمشون، مالك الّرّب وسألھ عن اسمھ (كما فعل یعقوب). أبلغھ المالك باسمھ بالعبریّة، الذي تفسیره
«عجیب» وفیما بعد أفاد منوح بأنھ رأى هللا (القضاة 17:13-22). یُخبِرنا إشعیاء أن ابنًا سوف یُعَطى

(ابن هللا) وولًدا سوف یولد (ابن اإلنسان). كان یتعیّن أن یولد ھذا هللا-اإلنسان من عذراء (إشعیاء 14:7)
ویُسّمى عمانوئیل الذي تفسیره «هللا معنا». یُقّدم إشعیاء 6:9 عّدة أسماٍء من بینھا: إِلًھا قَِدیًرا وَعِجیبًا –

وھو اسم مالك الّرّب الذي ظھر لمنوح. وھذا هللا-اإلنسان ھو نفسھ مالك الّرّب. یُخبِرنا الخروج
21:23 أن اسم یھوه سوف یكون فیھ. االسم الشائع اآلن للمالك ھو یشوع (یھوه یُخلّص)؛ وھذا ما

یُترجم باإلنجلیزیّة أیًضا باسم یسوع!
 

یجتمع مجد الّرّب إذًا في صورة اإلنسان مع إبراھیم ویعقوب (المسیّا قبل التجّسد)، وفي صورة
مالك الّرّب، والسحابة (عمود النار في اللیل)، الذي ظّل مع بني إسرائیل طوال تیھانھم في البریّة لمّدة

40 سنٍة. وعمود السحابة والنار ھذا نفسھ ھو الذي قاد موسى على جبل سیناء.
 

ّبِ َعلَى َجبَِل ِسینَاَء، َوَغطَّاهُ «فََصِعَد ُموَسى إِلَى اْلَجبَِل، فَغَطَّى السََّحاُب اْلَجبََل، َوَحلَّ َمْجُد الرَّ
ّبِ َكنَاٍر آِكلٍَة السََّحاُب ِستَّةَ أَیَّاٍم. َوفِي اْلیَْوِم السَّابعِ ُدِعَي ُموَسى ِمْن َوَسِط السََّحاِب. َوَكاَن َمْنَظُر َمْجِد الرَّ

َعلَى َرأِْس اْلَجبَِل أََماَم ُعیُوِن بَنِي إِْسَرائِیَل» (الخروج 17-15:24).
 



ھذا المقطع مثاٌل لما سیحدث عندما یأتي الیوم السابع أو یوم السبت األلفّي، ألنھ في الیوم السابع
صعد موسى الجبل. یُقّدم لنا األصحاح 19 من سفر الخروج عّدة تفاصیل. كانت إسرائیل شعبًا أخّص �
(التثنیة 6:7)، وسوف تكون مّرةً أخرى (متّى 44:13). یتعیّن أن تكون إسرائیل مملكة كھنٍة (الخروج

6:19)، بعد أن ینزل هللا لھم للمّرة األخیرة في نھایة الضیقة. وسوف یكون ھذا بعد یومین (2000 سنٍة)
یَن وفي بدایة الیوم الثالث (یوم األلفیّة) (ھوشع 2:6)، كما ھو ُموّضٌح في سفر الخروج «َویَُكونُوا ُمْستَِعّدِ

» (الخروج 11:19). بُّ ِلْلیَْوِم الثَّاِلِث. ألَنَّھُ فِي اْلیَْوِم الثَّاِلِث یَْنِزُل الرَّ
 

بَاُح أَنَّھُ َصاَرْت ُرُعوٌد َوبُُروٌق َوَسَحاٌب ثَِقیٌل َعلَى اْلَجبَِل، ا َكاَن الصَّ «َوَحَدَث فِي اْلیَْوِم الثَّاِلِث لَمَّ
َوَصْوُت بُوٍق َشِدیٌد ِجد�ا» (الخروج 16:19).

 
یمكن للمرء أیًضا أن یستنتج من مثل السامرّي الصالح، الذي یرمز لیسوع، أنھ سوف یكون

بعیًدا لمدَّة یومین (2000 سنٍة)؛ ألن دینارین یعادالن أجر یومین (متَّى 2:20). وبعد ذلك سوف یعود
في الیوم الثالث للتعویض.

 

َم َوَضَمَد ِجَراَحاتِِھ، َوَصبَّ َعلَْیَھا َزْیتًا ا َرآهُ تََحنََّن، فَتَقَدَّ "َولِكنَّ َساِمِری�ا ُمَسافًِرا َجاَء إِلَْیِھ، َولَمَّ
ا َمَضى أَْخَرَج ِدینَاَرْیِن َوأَْعَطاُھَما َوَخْمًرا، َوأَْرَكبَھُ َعلَى َدابَّتِِھ، َوأَتَى بِِھ إِلَى فُْنُدق َواْعتَنَى بِِھ. َوفِي اْلغَِد لَمَّ

ِلَصاِحِب اْلفُْنُدِق، َوقَاَل لَھُ: اْعتَِن بِِھ، َوَمْھَما أَْنفَْقَت أَْكثََر فَِعْنَد ُرُجوِعي أُوفِیَك. فَأَيَّ ھُؤالَِء الثَّالَثَِة تََرى
ْحَمةَ». فَقَاَل لَھُ یَُسوُع: «اْذَھْب أَْنَت َصاَر قَِریبًا ِللَِّذي َوقََع بَْیَن اللُُّصوِص؟»  فَقَاَل: «الَِّذي َصنََع َمعَھُ الرَّ

أَْیًضا َواْصنَْع ھَكَذا» (لوقا 37-33:10).
 

عودة السحابة المجیدة
 

كما سنرى في الفصل السادس، «كیف»، فإن سفر الخروج 16:19 یُمثّل وحي هللا (المسیح)
على جبل صھیون. تُمثّل ھذه السحابة المؤمنین بالمسیح الذین في مسكنھ، أورشلیم الجدیدة، وھذه

السحابة سوف تُغّطي كّل إسرائیل خالل األلفیّة، بدًءا من صباح الیوم الثالث. دعونا نفحص المقاطع
التي تُظِھر ھذا.

 
مجد الّرّب الذي غّطى الجبل في سیناء بدا لبني إسرائیل على أنھ ناٌر (الخروج 18:24). ھذان
ھما عمود السحاب نھاًرا وعمود النار لیالً اللذان قادا شعب إسرائیل وحماھما (الخروج 21:13؛ نحمیا
12:9). أمر هللا ببناء مقدٍس لیتمّكن من أن یكون لھ مكان (خیمة) یسكن فیھ وسط بني إسرائیل (الخروج

8:25). وحتّى ذلك الحین، كانت السحابة المجیدة نھاًرا والنار لیالً مسكنھ.
 

وفي المستقبل، سوف یسكن هللا مّرةً أخرى في خیمٍة مجیدة. سوف تكون أورشلیم مسكنًا
مسالًما، خیمة لن تنتقل (إشعیاء 20:33). یُخبِرنا الّرّب أنھ في ذلك الیوم (یوم األلفیّة، بعد دینونة

الضیقة) سوف یُسّجل الناجون بین األحیاء (إشعیاء 2:4-4). سوف یستخدم مّرةً أخرى سحابةً واقیة
حامیة كما فعل خالل التیھان في البریّة.

 

ً ُ



بُّ َعلَى ُكّلِ َمَكاٍن ِمْن َجبَِل ِصْھیَْوَن َوَعلَى َمْحفَِلَھا َسَحابَةً نََھاًرا، َوُدَخانًا َولََمعَاَن نَاٍر «یَْخلُُق الرَّ
، َوِلَمْلَجٍأ َوِلَمْخبٍَأ ِمَن السَّْیِل َوِمَن ُمْلتَِھبٍَة لَْیالً، ألَنَّ َعلَى ُكّلِ َمْجٍد ِغَطاًء. َوتَُكوُن ِمَظلَّةٌ ِلْلفَْيِء نََھاًرا ِمَن اْلَحّرِ

اْلَمَطِر» (إشعیاء 6-5:4).
 

تحیط السحابة بالمدینة الُمقّدسة، أورشلیم الجدیدة، التي تُزیّن كعروٍس (الرؤیا 10-9:21).
قاعدتھا 1400 میالً ُمربّعًا (الرؤیا 16:21). سوف تُغّطي سحابة الّرّب المجیدة كّل العطیّة الملكیّة

األصلیّة إلبراھیم، والتي تمتّد إلى نھر الفرات في العراق. ھذا كلّھ یخّص إسرائیل، وفي النھایة سوف
یطلبھا الّرّب لھم ولن یسمح مّرةً أخرى باالستسالم للمعارضة!

 
نعلم أنھ عندما صعد المسیح إلى السماء رافقتھ سحابةٌ (أعمال الرسل 9:1)، وأنھ سوف یعود

بالطریقة نفسھا (أعمال الرسل 11:1؛ متّى 30:24). وفي ھذا الصعود «َسبَى َسْبیًا»، على األرجح من
الھاویة (المزمور 18:68؛ أفسس 8:4). السحابة، إذًا، تتكّون من كائناٍت روحیّة! یجب أّال نتفاجأ عندما

نعلم أن ھذه السحب أكثر من ُمجّرد بخار ماٍء! تتحّدث العبرانیّین 1:12 عن سحابٍة من الشھود.
والشاھدان في الرؤیا 12:11 سوف یصعدان في سحابٍة. وكنیسة السّر سوف تنتقل وترتفع إلى السماء
لتكون في السحب (تتألّف من المالئكة وقّدیسي العھد القدیم السابقین وقّدیسي الكنیسة المقامین حدیثًا).

 
في السحب مثل ھذه سوف تكون ربوات ربوات (الرؤیا 11:5). سوف تأتي ربواٌت مع الّرّب

(یھوذا 14). یسكن هللا في جبٍل (جبل صھیون) وسیأتي ویجعل مسكنھ ھناك. سوف توجد ربوات
«المركبات» (المزمور 17:68). السحب ھي مركباتھ (المزمور 3:104)، وسوف یأتي مّرةً أخرى

بھا (إشعیاء 15:66؛ حبقوق 8:3).
 

مجد الرب ھو أن یظھر فوق صھیون (إشعیاء 2:60) و«الطَّائُِروَن َكَسَحاٍب» ھناك (إشعیاء
.(8:60

 
یُقّدم المزمور 28:105 - 5:106 جزًءا من تاریخ ماضي اإلسرائیلیّین، والذي سوف یتكّرر
في الضیقة المستقبلیّة ولكنھ ینتھي بفرح أن یصبح میراث هللا. یتحّدث عن الضربات وسحابة التغطیة

والمیاه الُمتدفّقة من الصخور واالفتخار بمیراث هللا.
 

المظال السماویّة واألرضیّة
 

یتعیّن أن تسكن الكائنات السماویّة على جبل صھیون بالمشاركة مع األرضیّین. ھذا ھو المكان
الذي توقّعھ بطرس. أظھر الّرّب على جبٍل عال ألقرب خاّصتھ (بطرس ویعقوب ویوحنّا) عرًضا لنفسھ

آتیًا في بھاء ُملكھ. الحظ أن ھذا كان بعد ستّة أیّاٍم، أو في الیوم السابع. یوحي ھذا أیًضا بمجيء الّرّب
في بدایة الیوم السابع أو یوم السبت األلفّي! كان مع الّرّب موسى، وھو مثاٌل للقّدیسین القائمین، وإیلیّا،

وھو مثاٌل للقّدیسین المنتقلین أو المختطفین. وقد ظھرت سحابةٌ نیّرة ھناك.
 

: ، َجیٌِّد أَْن نَُكوَن ھُھنَا! فَإِْن ِشئَْت نَْصنَْع ُھنَا ثَالََث َمَظالَّ «فََجعََل بُْطُرُس یَقُوُل ِلیَُسوَع: «یَا َربُّ
لََك َواِحَدةٌ، َوِلُموَسى َواِحَدةٌ، َوِإلیِلیَّا َواِحَدةٌ» (متّى 4:17).



 
كان ما أراده بطرس ھو سكن السماویّین بالمشاركة مع األرضیّین. وسوف یكون األمر ھكذا
ابتداًء من یوم األلفیّة. یبدو أن أّول مشاركٍة في السكن بین السماویّین واألرضیّین سوف تكون في عید

ب المسیح وعروسھ بضیوف العرس في بدایة األلفیّة – في عید المظال األّول عرس الحمل، عندما یُرّحِ
الذي یتبع مباشرةً استعالن یسوع المسیح في یوم كیبور (یوم الغفران).

 
«َویَْصنَُع َربُّ اْلُجنُوِد ِلَجِمیعِ الشُّعُوِب فِي ھَذا اْلَجبَِل َوِلیَمةَ َسَمائَِن، َوِلیَمةَ َخْمٍر َعلَى َدْرِدّي،

ٍة، َدْرِدّي ُمَصف�ى» (إشعیاء 6:25). َسَمائَِن ُمِمخَّ
 

في ھذه السحابة على صھیون سوف یسكن الّرّب في مقدسھ ویكون بین شعوب
األرض، لیس فقط خالل األلفیّة ولكن إلى األبد.

 
«َوأَْجعَُل َمْقِدِسي فِي َوْسِطِھْم إِلَى األَبَِد. َویَُكوُن َمْسَكنِي فَْوقَُھْم، َوأَُكوُن لَُھْم إِلًھا َویَُكونُوَن ِلي

ُس إِْسَرائِیَل، إِْذ یَُكوُن َمْقِدِسي فِي َوْسِطِھْم إِلَى األَبَد» (حزقیال بُّ ُمقَّدِ َشْعبًا. فَتَْعلَُم األَُمُم أَنِّي أَنَا الرَّ
.(28-26:37

 
عید ھانوكا

 
یُسّمى ھانوكا أیًضا احتفال األنوار وعید التكریس. یحتفل بھ الیھود في الیوم الخامس والعشرین

من شھر كسلو 40لمّدة ثمانیة أیّاٍم. یجب أن یالحظ القُّراء أن ھذا لیس واحًدا من االحتفاالت السبعة
الموصوفة في العھد القدیم. وھو لیس من ضمنھا ألن الحدث الذي یحتفي بھ حدث خالل فترة ما بین

العھد القدیم والعھد الجدید، خالل 400 سنٍة من صمت هللا.
 

وقعت بعض األحداث التي تنبّأ بھا دانیال بین كتابات العھد القدیم والعھد الجدید. وّسع اإلسكندر
األكبر في نطاق اإلمبراطوریّة الیونانیّة ومات وترك إمبراطوریّتھ ُمقّسمةً بین أربعة جنراالٍت. وقد

حكم أحد أقسامھا، أي الساللة السلوقیّة في سوریا، أورشلیم ویھوذا. وضع وحٌش اسمھ أنطیوخس
إبیفانیس (الموصوف في سفر دانیال) عھًدا یسوده الرعب. نصب تمثاالً لزیوس (إلھ یونانّي) یحمل

مالمح وجھھ الخاّصة وكان یذبح على المذبح في ھیكل أورشلیم.
 

وبعد ذلك، حصل یھوذا المكابّي وآخرون على االستقالل للیھود في سنة 165 قبل المیالد. أعید
تكریس الھیكل بعد سحق األصنام وُرّممت األشیاء ونُظفّت. وكان آخر شيٍء یمكن فعلھ ھو إعادة

إضاءة المنارة بُشعبِھا السّت. كان ال بّد من استخدام زیٍت نقّي، ولكنھ كان یكفي لیوٍم واحد فقط، وكان
األمر یتطلّب ثمانیة أیّاٍم لعمل المزید. ومع ذلك، كان الزیت النقّي المتوفّر یدوم لمّدة ثمانیة أیّاٍم بدالً من

یوٍم واحد. واحتفاالً بإعادة تكریس الھیكل، تُضاء الشموع كّل سنٍة لمّدة ثمانیة أیّاٍم متتالیة. وفي اللیلة
األولى تُنَشد ھذه البركة:

 
«مبارٌك أنت، أیّھا الّرّب إلھنا، ملك الكون، الذي منحنا الحیاة وحافظ علینا وجعلنا نبلغ ھذا

الموسم».41



 
الرجسة
 

الوحش أنطیوخس إبیفانیس مثاٌل للوحش المستقبلّي، ضّد المسیح. فمثلما نصب الوحش األّول
رجسةً (أو تمثاالً) لنفسھ وابتعد عن عبادة هللا، كذلك سیعمل الوحش الثاني المستقبلّي (الرؤیا 14:13-

15). ومع ذلك، مثلما حصل یھوذا على الحریّة للیھود وأضاء الھیكل بالشمع، ھكذا سیحصل أسد سبط
یھوذا، وھو یسوع، على الحریّة األبدیّة ویضيء ھیكل األلفیّة بمجده. سوف یحدث االحتفال المستقبلّي

بإعادة التكریس وبدء عصر جدید بعد الكثیر من النواح والتنظیف في المستقبل في الیوم نفسھ، 25
كسلو. لنفحص األسفار الُمقّدسة التي تُوّضح لنا ھذا الحدث.
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قال ابن هللا إن ھذا سیكون لمّدة سنٍة وسنتین ونصف سنٍة. في سنة هللا النبویّة الُمكّونة من 360
یوًما، یكون ھذا مقداره 1260 یوًما. و1260 یوًما قبل النھایة، في یوم كیبور (یوم الغفران) (10

تشري)، ھو فترة النصف األخیر من الضیقة (انظر الرسم التوضیحّي الزمنّي في الملحق، الشكل 1).
وھذا یجعل الرجسة في المستقبل من ضّد المسیح في وقت عید الفصح. سوف یكون الوقت الذي تكلّم

عنھ المسیح، عندما قیام الرجسة، وبدایة الضیقة العظیمة:
 

«فََمتَى نََظْرتُْم «ِرْجَسةَ اْلَخَراِب» الَّتِي قَاَل َعْنَھا َدانِیآُل النَّبِيُّ قَائَِمةً فِي اْلَمَكاِن اْلُمقَدَِّس  ِلیَْفَھِم
اْلقَاِرُئ، فَِحینَئٍِذ ِلیَْھُرب الَِّذیَن فِي اْلیَُھوِدیَِّة إِلَى اْلِجبَاِل... ألَنَّھُ یَُكوُن ِحینَئٍِذ ِضیٌق َعِظیٌم لَْم یَُكْن ِمثْلُھُ ُمْنذُ

اْبتَِداِء اْلعَالَِم إِلَى اآلَن َولَْن یَُكوَن» (متّى 16-15:24، 21).
 

من المحتمل أن تكون ھذه الرجسة أشبھ بتمثاٍل للوحش على شكل روبوت ُمغّطى بما یشبھ
«اللحم»، باعتباره ذروة السحر البشرّي التكنولوجّي األكثر إبداًعا وابتكاًرا. یبدو كما لو أن ھذا

«المخلوق الروبوتّي» قد یكون «ُموّصًال» أو یكشف عن ظھوره خالل األسبوع نفسھ الذي دخل فیھ
المسیح أورشلیم على حماٍر لیُحقّق السالم والخالص (زكریّا 9:9-10؛ متّى 5:21).

 
ُصِلَب المسیح وُرفَِض على الصلیب. قال إن آخر سیأتي باسمھ ولكنّھ سوف یُقبَل (یوحنّا

43:5). ربّما یكون ضّد المسیح ھو من «یصل» في ھذا الیوم أیًضا، لكن ُمھّمتھ ھي كسر السالم
والتسبّب في الحرب والدینونة (دانیال 27:9).

 
 

من الممكن أن ضّد المسیح قد یُحلّق بنفسھ أو برجستھ على سحابٍة في الھیكل بحسب دانیال
27:9. یبدو أن مقاطع أخرى، مثل الرؤیا 12:13، تُظِھر أن الوحش یلتئم من جرحٍ ممیت. فعلى

ّ



األغلب سوف یُقتَل في 14 نیسان وسوف یقوم من الموت بعد ثالثة أیّاٍم كي یُقلّد المسیح تقلیًدا كامالً
وبالتالي یخدع الجموع.

 
 

یُقّدم لنا نھایة سفر دانیال المزید من األرقام، والتي تأخذنا أیّاًما بعد الضیقة.
 

ِب أَْلٌف َوِمئَتَاِن َوتِْسعُوَن یَْوًما. ُطوبَى ائَِمِة َوإِقَاَمِة ِرْجِس اْلُمَخرَّ «َوِمْن َوْقِت إَِزالَِة اْلُمْحَرقَِة الدَّ
ِلَمْن یَْنتَِظُر َویَْبلُُغ إِلَى األَْلِف َوالثَّالَِث ِمئٍَة َواْلَخْمَسِة َوالثَّالَثِیَن یَْوًما» (دانیال 12-11:12).

 
30 و75 یوًما بعد النھایة

 
المقطع في دانیال 11:12 یُقّدم لنا 1290 یوًما من الرجسة، أو بعد 30 یوًما من استعالن هللا

باعتباره یسوع المسیح في یوم كیبور (یوم الغفران) في 10 تشري.
 

ثالثون یوًما كان الوقت التقلیدّي للحداد الیھودّي، كما رأینا في الطریقة التي كانوا ینوحون بھا
على موسى ُمخلّص إسرائیل:

 
«فَبََكى بَنُو إِْسَرائِیَل ُموَسى فِي َعَربَاِت ُموآَب ثَالَثِیَن یَْوًما. فََكُملَْت أَیَّاُم بَُكاِء َمنَاَحِة ُموَسى»

(التثنیة 8:34).
 

وبالّطریقة نفسھا، سوف ینوحون أیًضا على المسیح ُمخلّص إسرائیل.
 

، الَِّذي َطعَنُوهُ، َویَنُوُحوَن َعلَْیِھ َكنَائِحٍ َعلَى َوِحیٍد لَھُ، َویَُكونُوَن فِي َمَراَرةٍ َعلَْیِھ «فَیَْنُظُروَن إِلَيَّ
َكَمْن ُھَو فِي َمَراَرةٍ َعلَى بِْكِرِه» (زكریّا 10:12).

 
كتب موسى أن نبی�ا مثلھ سوف یُقام الحقًا (التثنیة 15:18)، وأّكد بطرس للیھود أن المسیح ھو

الذي تكلّم عنھ موسى (أعمال الرسل 22:3). قال بطرس إن الیھود یجب أن یتوبوا كي تأتي علیھم
أوقات الفرج؛ یوم األلفیّة (أعمال الرسل 19:3). وھذا ما سیفعلھ الیھود في النھایة – فكّل من یُتَركون
في نھایة الضیقة سوف یكونوا أو سوف یصبحوا «یھوًدا لیسوع». والبقیّة سوف تُقتَل (زكریّا 8:13).

«! ّبِ سوف یفعلوا ھذا ألنھم لن یروا المسیّا (المسیح) مّرةً أخرى حتّى یقولوا «ُمبَاَرٌك اآلتِي بِاْسِم الرَّ
(متّى 39:23).

 
أّما الخمسة وأربعون یوًما المتبقیّة (األیّام المتبقیّة للوصول إلى 1335 یوًما بحسب دانیال

12:12) فھي للدینونة (أو الستمرار الدینونة) للخراف والجداء. أولئك الذین سیُباَركون سوف یكونون
أولئك الذین سیملكون شرف الدخول إلى ملكوت األلفیّة. «فَیُِقیُم اْلِخَراَف َعْن یَِمینِِھ َواْلِجَداَء َعِن اْلیََساِر.
ثُمَّ یَقُوُل اْلَمِلُك ِللَِّذیَن َعْن یَِمینِِھ: تَعَالَْوا یَا ُمبَاَرِكي أَبِي، ِرثُوا اْلَملَُكوَت اْلُمعَدَّ لَُكْم ُمْنذُ تَأِْسیِس اْلعَالَِم» (متّى

.(34-33:25
 



في الوقت نفسھ، یُطَرح الزوان أو الجداء، أولئك الناس الذین اختاروا الظلمة (الخطیّة والشّر)،
في نار جھنّم.

 
 

الجداء ھم أولئك الذین ال یسمعون صوتھ وال ینالون الحیاة األبدیّة. وھذا ما قالھ یسوع عندما
تحّدث إلى الجداء في یوم ھذا العید نفسھ (یوحنّا 22:10-28)! وفي ھذا الیوم سوف تنتھي دینونة

الخراف والجداء.
 

 
َواُن َویُْحَرُق بِالنَّاِر، ھَكَذا یَُكوُن فِي اْنِقَضاِء ھَذا اْلعَالَِم: یُْرِسُل اْبُن اِإلْنَساِن «فََكَما یُْجَمُع الزَّ

َمالَئَِكتَھُ فَیَْجَمعُوَن ِمْن َملَُكوتِِھ َجِمیَع اْلَمعَاثِِر َوفَاِعِلي اِإلثِْم، َویَْطَرُحونَُھْم فِي أَتُوِن النَّاِر. ُھنَاَك یَُكوُن
اْلبَُكاُء َوَصِریُر األَْسنَاِن. ِحینَئٍِذ یُِضيُء األَْبَراُر َكالشَّْمِس فِي َملَُكوِت أَبِیِھْم» (متّى 43-40:13).

 
یُعیِدنا ھذا إلى المقطع الموازي في دانیال:

 
ا «َواْلفَاِھُموَن یَِضیئُوَن َكِضیَاِء اْلَجلَِد، َوالَِّذیَن َردُّوا َكثِیِریَن إِلَى اْلبِّرِ َكاْلَكَواِكِب إِلَى أَبَِد الدُُّھوِر. أَمَّ
ْفَر إِلَى َوْقِت النَِّھایَِة. َكثِیُروَن یَتََصفَُّحونَھُ َواْلَمْعِرفَةُ تَْزَداُد» (دانیال أَْنَت یَا َدانِیآُل فَأَْخِف اْلَكالََم َواْختِِم الّسِ

.(4-3:12
 

كما رأینا، تنتھي مّدة الـ 1260 یوًما في یوم كیبور (یوم الغفران)، ویُخّصص 30 یوًما إضافیًا
للنواح فنصل بذلك إلى الیوم رقم 1290. ثم بعد 45 یوٍم ننتقل إلى الیوم رقم 1335. في التقویم الیھودّي
سیقودنا ھذا إلى یوم 25 كسلو – عید ھانوكا. استخدم هللا على األقل أربع مّراٍت 24 كسلو كتاریخٍ ُمھّم

في تاریخ الیھود الماضي. في سنة 520 قبل المیالد ُوِضعَت أساسات الھیكل. وفي سنة 168 قبل
المیالد أبطلت ذبیحة الھیكل. وفي سنة 165 قبل المیالد جرت استعادة الھیكل وتطھیره. وفي سنة

1917 بعد المیالد ُحّررت أورشلیم من الُحكم التركّي. وفي المستقبل، في عید ھانوكا، سوف نحتفل
نحن الذین سنكون ھناك مّرةً أخرى بتطھیر هللا في یوم االحتفال نفسھ بإعادة تكریس الھیكل.

 
 

أولئك الذین یصلون إلى الیوم الرابع والعشرین من كسلو سوف یكونوا مباركین! یدعم حجي
النبّي أیًضا ھذا الیوم باعتباره الیوم الذي یُباَرك فیھ جمیع الحاضرین على األرض من خالل السماح

ابعِ َواْلِعْشِریَن ِمَن الشَّْھِر التَّاِسعِ... فَِمْن ھَذا اْلیَْوِم أُبَاِرُك» (حجي لھم بدخول األلفیّة «ِمَن اْلیَْوِم الرَّ
.(19-18:2

 

 



 

ُملّخٌص
 

أخبرنا هللا أن نھایة الزمان سوف تأتي فیما یتعلّق بتعاملھ مع أّمة إسرائیل. ذكر الیاء (المسیّا)
بشكٍل قاطع أنھ ال أحد في ذلك الوقت الذي كان فیھ على األرض كان یعرف متى ستأتي النھایة، بما في

ذلك ھو نفسھ. ومع ذلك، لم یقل إنھ ال أحد سیعرف في وقٍت الحق. فبعد أیّاٍم فقط، عرف ھو نفسھ بعد
أن لبس ملء مجد هللا بكّل قّوةٍ وكّل معرفٍة.

 
یُوّضح الكتاب الُمقّدس أن یوم اإلنسان سوف ینتھي في الیوم نفسھ الذي یبدأ فیھ یوم الّرّب،

عندما وعد باستعادة إسرائیل. ووقت اإلقامة ھذا یجلب السالم واألوقات العاّمة للفرج التي یسودھا ملك
الملوك (ملك السالم). وھذا یأتي مباشرةً بعد الیوم األخیر (في ذلك الیوم) الذي تتّم فیھ استعادة إسرائیل

(عاموس 11:9).
 

قال هللا إنھ سوف یعود إلى مكانھ حتّى یعترف الیھود بذنبھم (ھوشع 15:5). وأخبرنا في وقٍت
الحق بفمھ أنھ سوف یبتعد وأن بیت إسرائیل سیكون خرابًا (متّى 2:24). سوف یبتعد لمّدة یومین

والیوم الثالث سیصبح یوم اإلقامة (ھوشع 2:6). وكما رأینا، فإن یوم اإلقامة (یوم األلفیّة أو یوم الّرّب)
سیكون 1000 سنة وبالتالي سیكون الیومان اآلخران (اللذان یكونان في السیاق الزمنّي نفسھ) 2000

سنة. ولذلك سوف یبدأ الیوم الثالث بعد ابتعاده بـ 2000 سنٍة.
 

حّددنا السنة مباشرةً من النبّوة المكتوبة. وحّددنا الیوم من نموذج النبّوة. في یوم كیبور (یوم
الغفران) كان رئیس الكھنة یسفك الدم في ثیابھ الكتّان ویُكفّر عن الشعب. ثم كان یعاود الظھور من قدس

األقداس (داخل الھیكل) مرتدیًا ثیاب مجده وجمالھ. ھكذا كان یكشف عن نفسھ ُمبیّنًا أن دمھ قُبَِل وأن
الناس «خلصوا». وھذا نموذٌج للیوم الذي فیھ یسوع، رئیس الكھنة – المسیّا ابن یوسف – الذي تشبّھ

بإنساٍن خاطئ (ثیاب من الكتّان)، سفك دمھ وقّدم كفّارة عن جمیع المؤمنین. وباعتباره المسیّا، ملك
الملوك – المسیّا ابن داود – سوف یخرج قریبًا من قدس األقداس في السماء البًسا كامل مجده وبھائھ

الملكّي.
 

سوف یكشف ملك الملوك ورّب األرباب عن نفسھ، ُمبیّنًا قبول تقدمة دمھ وخالص إسرائیل –
في یوم الفداء أو یوم كیبور (یوم الغفران).

 
بمعرفة تاریخ یوم كیبور (یوم الغفران) یمكن للمرء الحساب إلى الوراء عبر الوقت لمعرفة

متى ستحدث األحداث األخرى التي لھا أیًضا فتراٌت زمنیّة ُمحّددة. على سبیل المثال، یبدأ البوق
الخامس قبل ثمانیة عشر شھًرا ویُطِلق حربًا كبیرة. یمكن التحقّق من جمیع ھذه التواریخ بدقٍّة أكثر في

المستقبل، بُمجّرد حدوث رجسة الخراب. فالنھایة تحدث بعد 1260 یوًما من الرجسة.
 

 



 

الفصل الرابع
أین تكون النھایة؟

 
الدینونة على األرض كلّھا

 
یُؤّكد كثیرون على أن أحكام الدینونة لن تشتمل سوى على منطقة الشرق األوسط. یُبیّن لنا الكتاب
الُمقّدس أنھ بینما تبدأ ھناك سوف تنتشر إلى بقیّة العالم. مع كّل كالمنا عن قریتنا العالمیّة، والتزاید

والترابط المتزایدین بین األقالیم االجتماعیّة والسیاسیّة واالقتصادیّة، یقتضي الحّس السلیم على جمیع
البشر، وخصوًصا في وقٍت آخر في المستقبل، أن یخضعوا لتأثیر أحكام دینونة هللا.

 
سوف تكون أورشلیم وإسرائیل والشرق األوسط مركز ھذه الضیقة المستقبلیّة، وسوف تواجھ

أعظم حریٍق لھیمنة ضّد المسیح. ووقت الضیقة ھذا یُتّمم ما كتبھ الیھود وما ُكتَِب للیھود منذ فترةٍ طویلة
(لوقا 23-22:21).

 
أحد المبادئ الكتابیّة أن تبدأ الدینونة في بیت هللا (بطرس األولى 17:4). یُعلّمنا إرمیا النبّي

أُوَن، أُوَن أَْنتُْم؟ الَ تَتَبَرَّ بكلمات هللا «ألَنِّي ھأَنََذا أَْبتَِدُئ أُِسيُء إِلَى اْلَمِدینَِة الَّتِي ُدِعَي اْسِمي َعلَْیَھا، فََھْل تَتَبَرَّ
ألَنِّي أَنَا أَْدُعو السَّْیَف َعلَى ُكّلِ ُسكَّاِن األَْرِض، یَقُوُل َربُّ اْلُجنُوِد. َوأَْنَت فَتَنَبَّأْ َعلَْیِھْم بُِكّلِ ھَذا اْلَكالَِم، َوقُْل

بُّ ِمَن اْلعَالَِء یَُزْمِجُر، َوِمْن َمْسَكِن قُْدِسِھ یُْطِلُق َصْوتَھُ، یَْزأَُر َزئِیًرا َعلَى َمْسَكنِِھ، بُِھتَاٍف لَُھْم: الرَّ
ّبِ ُخُصوَمةً َمَع ِجیُج إِلَى أَْطَراِف األَْرِض، ألَنَّ ِللرَّ َكالدَّائِِسیَن یَْصُرُخ ِضدَّ ُكّلِ ُسكَّاِن األَْرِض. بَلََغ الضَّ

» (إرمیا 31-29:25). بُّ الشُّعُوِب. ُھَو یَُحاِكُم ُكلَّ ِذي َجَسٍد. یَْدفَُع األَْشَراَر ِللسَّْیِف، یَقُوُل الرَّ
 

كان ھذا في الماضي یشیر إلى دینونة هللا التي نفّذھا نبوخذنصر الحاكم العالمّي لبابل في ذلك
الوقت. ولكن كما سیشاھد الجمیع قریبًا، فإن الحاكم العالمّي المستقبلّي لبابل، وھو ضّد المسیح، سوف

یأتي والدینونة المستقبلیّة سوف تشمل األرض. (سوف تأتي إقامة إسرائیل في المستقبل بعد ھذه
الدینونة المستقبلیّة المخیفة).

 
«َویَُكوُن فِي ذِلَك اْلیَْوِم، یَقُوُل َربُّ اْلُجنُوِد، أَنِّي أَْكِسُر نِیَرهُ َعْن ُعنُِقَك، َوأَْقَطُع ُربَُطَك، َوالَ

ا أَْنَت یَا َعْبِدي یَْعقُوَب فَالَ بَّ إِلَھُھْم َوَداُوَد َمِلَكُھُم الَِّذي أُقِیُمھُ لَُھْم. أَمَّ یَْستَْعبُِدهُ بَْعُد اْلغَُربَاُء. بَْل یَْخِدُموَن الرَّ
، َوالَ تَْرتَِعْب یَا إِْسَرائِیُل، ألَنِّي ھأَنََذا أَُخلُِّصَك ِمْن بَِعیٍد... َوإِْن أَْفنَْیُت َجِمیَع األَُمِم الَِّذیَن بُّ تََخْف، یَقُوُل الرَّ

بَدَّْدتَُك إِلَْیِھْم، فَأَْنَت الَ أُْفنِیَك» (إرمیا 11-8:30).
 

ھذه الدینونة العالمیّة (بین جمیع األمم التي تشتّت فیھا الیھود) سوف تحدث في «ذلك الیوم». ال
یزال ھذا یخّص المستقبل بحسب شھادة حقیقة أن الملك داود سوف یُقام كما ھو مذكوٌر في الجزء أعاله

من النبّوة (إرمیا 9:30).
 

ّ



یُنَظر إلى دینونة الضیقة ھذه في المستقبل على أنھا تُغّطي ثلث األرض وثلث البحر (الرؤیا
7:8-8). تقتل دینونة البوق السادس ثلث البشریّة (الرؤیا 15:9). وأثناء دینونات البوق السابع تُضَرب
جمیع البحار وتموت كّل نفٍس حیّة فیھا (الرؤیا 3:16). وفي وقٍت الحق، تشتّد حرارة الشمس لدرجة

أن الناس یحترقون بالنار (الرؤیا 8:16). وبالتالي، تكون ھذه الدینونات في جمیع أنحاء العالم.42
 

الدینونة تبدأ عند ھیكل المستقبل
 

رأى حزقیال النبّي رؤیا لتمثاٍل بغیض في ھیكل هللا (حزقیال 3:8). (انظر «الرجسة»، الفصل
الثالث، لمزیٍد من التفاصیل). سوف یكون ھذا احتالل ضّد المسیح للھیكل خالل الضیقة. وبعد أن یتلقّى
عبیٌد ُمعیّنون من هللا أختاًما على جباھھم (المائة وأربعة وأربعون ألفًا المستقبلیّون في الرؤیا 3:7)، فإن
مجد إلھ إسرائیل، یسوع المسیح، وھو مالك الّرّب سابقًا، سوف یبدأ الدینونة في منتصف الضیقة وفي

مقدس الھیكل. إلیك كلمات یسوع عن المستقبل:
 

ُدوَن َجاِل الَِّذیَن یَئِنُّوَن َویَتَنَھَّ «اْعبُْر فِي َوْسِط اْلَمِدینَِة، فِي َوْسِط أُوُرَشِلیَم، َوِسْم ِسَمةً َعلَى ِجبَاِه الّرِ
َجاَساِت اْلَمْصنُوَعِة فِي َوْسِطَھا». َوقَاَل ألُولئَِك فِي َسْمِعي: «اْعبُُروا فِي اْلَمِدینَِة َوَراَءهُ َعلَى ُكّلِ الرَّ
ْفَل َوالنَِّساَء، اْقتُلُوا ِلْلَھالَِك. َوالَ َواْضِربُوا. الَ تُْشفُْق أَْعیُنُُكْم َوالَ تَْعفُوا. اَلشَّْیَخ َوالشَّابَّ َواْلعَْذَراَء َوالّطِ

َجاِل الشُّیُوخِ الَِّذیَن أََماَم اْلبَْیِت. َوقَاَل َمةُ، َواْبتَِدئُوا ِمْن َمْقِدِسي». فَاْبتََدأُوا بِالّرِ تَْقُربُوا ِمْن إِْنَساٍن َعلَْیِھ الّسِ
ُسوا اْلبَْیَت، َواْمألُوا الدُّوَر قَتْلَى. اْخُرُجوا». فََخَرُجوا َوقَتَلُوا فِي اْلَمِدینَِة" (حزقیال 7-4:9). لَُھْم: «نَّجِ

 

في الرؤیا الواردة أعاله، كلمة "سمة" ھي كلمة Tav، وھي الحرف الثاني والعشرون واألخیر
من األبجدیَّة. وTav ھو النّص السینائّي الذي یشبھ الحرف "t"، وھو إشارةٌ إلى األبجدیَّة العبریَّة

ل ا في أوَّ القدیمة، أي النّص الذي استخدمھ بنو إسرائیل في لغتھم العبریَّة المكتوبة. أدَّى Tav دوًرا ُمھم�
ّب بأن یضعوا عالمةً، أي Tav، بدم حمل الفصح على القائمتین والعتبة فصحٍ في مصر. فقد أخبرھم الرَّ

العلیا وعلى عتبات بیوت العبرانیّین في مصر. ومع وجود الدم على جانبّي الباب وعلى العتبات،
"t" نت "عالمة صلیٍب" فعلیَّة فیما كان الدم یتقطَّر من القائمتین إلى مركز العتبات أدناه. والحرف تكوَّ
ل من األبجدیَّة. یُستخدم ھو في الواقع رمز الصلیب. وأحیانًا ما یُستخدم الحرف tau مع الحرف األوَّ

ح أن تكون السمة ھي صلیب في تعبیر "من األلف إلى الیاء"، أي من البدایة إلى النھایة. من الُمرجَّ
النھایة على جبھة المختوم. وأولئك الذین لیست لدیھم السمة سیكونون أولئك الذین سیُحسب أنھم

یستحقّون اإلبادة!
 

ھذا یسوع نفسھ الذي حذّر الجمیع أنھ عندما یرون ھذا التمثال البغیض یجب أن یھربوا (متّى 15:24-
16). وھذا ھو المكان الذي تبدأ فیھ النھایة في ھیكل أورشلیم. سوف تبدأ في منتصف اتفاقیّة السالم التي

تستمّر سبع سنواٍت، والتي سوف یكسرھا ضّد المسیح الذي یُمثّلھ التمثال البغیض الذي یُصّوره
حزقیال، والذي من المحتمل أن یقوم من بین األموات في شھر نیسان، قبل ثالث سنواٍت ونصف من

النھایة في أورشلیم، في 10 تشري.
 

ّ



صورة یسوع ھذه ھي صورة كائٍن التي ینبغي أن یخافھا غیر الُمخلّصین ال تكاد تالئم النسخة
الشائعة التي نسمع عنھا كثیًرا الیوم. فالیوم غالبًا ما یُصّور على أنھ شخٌص لطیف متعاطف أو على أنھ
ُمعلٌّم قدیم كان یجمع حولھ األطفال ولم یدافع حتّى عن نفسھ خالل محاكمتھ الساخرة وصلبھ. ومع ذلك،

فھو أھیة الذي كان والكائن، «... ُھَو ُھَو أَْمًسا َواْلیَْوَم َوإِلَى األَبَِد» (العبرانیّین 8:13). یجدر بغیر
الُمخلّصین أن یأخذوا حذرھم ویبدأوا في إنماء الحكمة من خالل اتّقاء الّرّب الحّي (األمثال 10:9)!

 
رأى حزقیال النبّي مالًكا یسبق الذبح، وھو المالك نفسھ في سفر الرؤیا 2:7. إنھ یضع ختم هللا

على جباھھم، وھذا ینبغي أن یحدث قبل أن یتضّرر أّي شيٍء على األرض. یبدو أن ھؤالء المائة
وأربعة وأربعین ألفًا المختومین ستكون لھم خدمةٌ ُمھّمة في الشھادة إلخوانھم الیھود عن المسیّا وسوف
یحتاجون إلى حمایٍة خاّصة لعمل ذلك. ھذا اإلحیاء الجدید في منتصف الضیقة البالغة سبع سنواٍت ھو
نِیَن نِیَن أَْحیِِھ. فِي َوَسِط الّسِ ، َعَملََك فِي َوَسِط الّسِ الجواب على حبقوق النبّي الذي التمس قائالً «یَا َربُّ

ْحَمةَ» (حبقوق 2:3). ْف. فِي اْلغََضِب اْذُكِر الرَّ َعّرِ
 

ینبغي حمایة المائة وأربعة وأربعین ألفًا المختومین من الدینونات المادیّة التي تبدأ في الھیكل.
فضّد المسیح المستقبلّي (الذي ربّما یكون الشخص الذي سیساعد في إعادة بناء الھیكل على جبل الُمریّا)
سوف یسمح بإعادة إحیاء العبادة القدیمة للیھود، بما في ذلك تقدیم القرابین. ونتیجةً لذلك، سوف یجتمع

العدید من الیھود في الھیكل. في سفر الرؤیا، أُعَطى یوحنّا الّرسول قصبة شبھ عصا للقیاس (أي
للدینونة). یُمثُّل یوحنّا المفدیّین في المسیح.4343 كما تنبّأ أمام العدید من الشعوب واألمم واأللسنة

والملوك (الرؤیا 11:10)، ولكن دینوناتھ الُمتنبّأ بھا سوف تبدأ في الھیكل، وذلك قبل تنفیذھا في جمیع
أنحاء العالم.

 

دینونة المؤمنین
نحن الذین في المسیح سوف ندین العالم (كورنثوس األولى 2:6) بعد أن نُدان عند كرسّي

دینونة المسیح (على أعمالنا). یدین هللا دائًما شعبھ أّوالً ثم أعداءه.
 

سوف تستند التقدمات في الھیكل المستقبلّي في الضیقة على میثاٍق ُمؤّكد قّدمھ ضّد المسیّا. سوف
یكون مذبح التقدمات ھناك إھانةً لحمل هللا الذي قّدم دمھ ذبیحةً كاملة نھائیّة (العبرانیّین 10:10).

یعترف الُمتعبّدون ھناك بتكریم هللا، لكنھم یرفضون المسیح.
 

یُعّرفھم یوحنّا بأنھم كذّابون «َمْن ُھَو اْلَكذَّاُب، إِالَّ الَِّذي یُْنِكُر أَنَّ یَُسوَع ُھَو اْلَمِسیُح؟ ھَذا ُھَو ِضدُّ
اْلَمِسیحِ، الَِّذي یُْنِكُر اآلَب َواالْبَن. ُكلُّ َمْن یُْنِكُر االْبَن لَْیَس لَھُ اآلُب أَْیًضا، َوَمْن یَْعتَِرُف بِاالْبِن فَلَھُ اآلُب

أَْیًضا» (یوحنّا األولى 23-22:2).
 

سوف یُرِسل هللا ھؤالء الكذّابین كتضلیٍل قّويٍ من خالل عرض «المعجزات واآلیات
والعجائب». سوف یؤمن البعض باألكذوبة (ضّد المسیح) وسوف یُدانون ألنھم لم یؤمنوا بالحّق (یسوع

المسیح)، لكنھم سّروا بالشّر (تسالونیكي الثانیة 9:2-12). وأولئك الذین یعبدون الوحش وصورتھ



البغیضة أو یتلقّون سمتھ أو رقمھ سوف یشربون من خمر غضب هللا ویتعذّبون إلى األبد (الرؤیا
9:14-11). بدایة النھایة في أورشلیم، ولكن بحلول نھایة الضیقة بعد ثالث سنواٍت ونصف بعد ذلك

سوف یُغَرق العالم في غضب هللا.
 

ملٌك من العراق
من الصعب تفسیر معظم محتوى دانیال 11، ألنھ یبدو تاریخی�ا ونبوی�ا على حّدٍ سواء. یؤمن

الُمؤلّف أن إطاًرا زمنی�ا واحًدا قد یأتي قبل منتصف اتفاقیّة السالم التي تستمّر سبع سنواٍت، وبعد ذلك
سوف یتصارع حاكٌم من المنطقة الجنوبیّة 44 مع ضّد المسیح في المعركة. من الُمرّجح أن یكون «ملك

الجنوب» ھو حاكم مصر ولیبیا وإثیوبیا. سوف یقود ھجوًما على ضّد المسیح «ملك الشمال» الذي
َماِل بَِمْرَكبَاٍت یعتقد أنھ ملك الملوك «فَِفي َوْقِت النَِّھایَِة یَُحاِربُھُ َمِلُك اْلَجنُوِب، فَیَثُوُر َعلَْیِھ َمِلُك الّشِ

َوبِفُْرَساٍن َوبُِسفٍُن َكثِیَرةٍ، َویَْدُخُل األََراِضَي َویَْجُرُف َویَْطُمو» (دانیال 40:11).
 

«ملك الشمال» ھذا، أي ضّد المسیح، سوف یضّطر إلى ترك عاصمتھ في بابل (في العراق
حالیًا) إلخضاع ملك الجنوب. سوف یكون ھذا ھو األّول من ثالثة ملوٍك الذین سوف یُخضعون (دانیال

24:7). یبدو أن «أمثلة» الفقرات المتوازیة في إرمیا 46 تُقّدم تفاصیل إضافیّة.
 

هللا المسیّا یسحق األردن
 

نرى في دانیال 41:11 أن أدوم وموآب وعمون (التي تشغلھا حالیًا األردن) تفلت من ید ضّد
المسیح. وربّما ألن العرب األردنیّین یشبھونھ كثیًرا، فإنھم ینضّمون إلى الُمھِلك في تحالٍف. «قَالُوا:
«َھلُمَّ نُبِْدُھْم ِمْن بَْیِن الشُّعُوِب، َوالَ یُْذَكُر اْسُم إِْسَرائِیَل بَْعُد». ألَنَُّھْم تَآَمُروا بِاْلقَْلِب َمعًا. َعلَْیَك تَعَاَھُدوا

وُن َوَعَماِلیُق» (المزمور 7-4:83). َعْھًدا. ِخیَاُم أَُدوَم َواِإلْسَماِعیِلیِّیَن، ُموآُب َواْلَھاَجِریُّون. ِجبَاُل َوَعمُّ
 

في الواقع، ال یُحفَظ األردنیّون لُمجّرد أنھ كان في عقل الُمھِلك عمل ذلك (ألنھ ُمجّرد أداةٍ تحت
سیادة هللا)، ولكن ألن هللا نفسھ، یسوع المسیح، عند عودتھ سیكون الدیّان الوحید لھؤالء األردنیّین.
ْبحِ اْلُمنِیُر» (الرؤیا 16:22) سوف یقتلھم یَّةُ َداُوَد. َكْوَكُب الصُّ فیسوع المسیح، الذي ھو «أَْصُل َوذُّرِ

بنفسھ ألنھم أفسدوا شعبھ الیھود. وفي الوقت نفسھ سوف یُحقّق ھذه النبّوة:
 

ُم َطَرفَْي ُموآَب، َویُْھِلُك ُكلَّ بَنِي «یَْبُرُز َكْوَكٌب ِمْن یَْعقُوَب، َویَقُوُم قَِضیٌب ِمْن إِْسَرائِیَل، فَیَُحّطِ
اْلَوَغى. َویَُكوُن أَُدوُم ِمیَراثًا، َویَُكوُن ِسِعیُر أَْعَداُؤهُ ِمیَراثًا. َویَْصنَُع إِْسَرائِیُل بِبَأٍْس» (العدد 18-17:24).

 
أّما المسیح، كوكب الصبح المنیر، الذي یخرج من یعقوب (أو من نصیبھ) فیُسّمى رّب الجنود:

 
ُر اْلَجِمیعِ، َوقَِضیُب ِمیَراثِِھ، َربُّ اْلُجنُوِد اْسُمھُ» (إرمیا «لَْیَس َكھِذِه نَِصیُب یَْعقُوَب، ألَنَّھُ ُمَصّوِ

.(19:51
 



 
نرى ھنا أن المسیّا، الذي سیأتي من یعقوب، ھو الخالق (الصانع)، هللا القدیر! ھو قدوس یعقوب

... إلھ إسرائیل (إشعیاء 23:29).
 
 

رأینا في الفصل األّول، «من ھو النھایة؟»، أن المسیّا ھو األلف أو البدایة والیاء أو النھایة.
نعرف من اآلیة األولى في سفر التكوین «فِي اْلبَْدِء َخلََق هللاُ السََّماَواِت َواألَْرَض» أن الخالق ھو بالفعل

األلف. وبما أن المسیّا ھو البدایة أو األلف، فإن المسیّا ھو الخالق والمسیّا ھو هللا القدیر!
 

بابل
 

سوف یُعاد بناء بابل القدیمة في العراق الیوم، وسوف تكون موقع العدید من األحداث الُمھّمة في
نھایة الزمان. یصف سفر الرؤیا بابل وملكھا:

 
«اْلَوْحُش الَِّذي َرأَْیَت، َكاَن َولَْیَس اآلَن، َوُھَو َعتِیٌد أَْن یَْصعََد ِمَن اْلَھاِویَِة َویَْمِضَي إِلَى اْلَھالَِك»

(الرؤیا 8:17).
 

سوف یقوم ضّد المسیح بالتزامن مع مدینة بابل التي یُعاد بناؤھا في المستقبل. یشیر ھذا المقطع
إلى كّلٍ من اإلمبراطور وإمبراطوریّتھ. الوحش الرمزّي لھ رؤوٌس رمزیّة (الرؤیا 9:17)، التي یُقال
إنھا تُمثّل «ملوًكا» (شعوبًا) و«جباالً» (أماكن). یعتقد العدید من الُمفّسرین أن المدینة التي ستُقام ھي
روما، ولكن روما كانت موجودة في أیّام یوحنّا، وبالتالي ال یمكن وصفھا بأنھا «لیست قائمة اآلن».

 
یُفّسر د. ھنري موریس في كتابھ سّجل الوحي المقطع أدناه، وھو یتطلّب الذھن الذي لھ حكمةٌ

(الرؤیا 9:17): «َخْمَسةٌ [ُملُوٍك] َسقَُطوا، َوَواِحٌد َمْوُجوٌد، َواآلَخُر لَْم یَأِْت بَْعُد. َوَمتَى أَتَى یَْنبَِغي أَْن یَْبقَى
قَِلیالً» (الرؤیا 10:17).

 
یُحّدد د. موریس أن بابل ومصر وأشور وفارس والیونان ھي الممالك الخمس التي سقطت وأن
روما ھي المملكة التي كانت قائمة في أیّام یوحنّا. ویضیف أن المملكة السابعة سوف تتكّون من تحالٍف

من عشر ممالك. لن یكون ھذا التحالف ھو االتّحاد األوروبّي أو السوق األوروبیّة المشتركة كما
یفترض كثیرون ألن جانبًا كبیًرا منھ یقع خارج اإلمبراطوریّة الیونانیّة الرومانیّة القدیمة. سوف یقع
تحالف الممالك العشر ضمن «أرجل» القسم الشرقّي والغربّي من اإلمبراطوریّة الرومانیّة القدیمة،

وتحت خصر اإلمبراطوریّة اإلغریقیّة تماًما مثل األصابع في صورة دانیال (دانیال 31:2-33) على
كّل ِرجٍل وتحت خصره. (انظر الملحق، الشكل 2 لالّطالع على خریطٍة لإلمبراطوریّة الرومانیّة

القدیمة).
 

یُؤّكد موریس على أن المملكة السابعة، الُمؤلّفة من تحالف الممالك العشر، لن تدوم طویالً وأنھا
على األرجح لن تكون موجودة إّال لمّدة أّول 3 سنواٍت ونصف من النصف األّول من الضیقة. وھكذا،



عند منتصف الضیقة، سوف یحصل الملك الثامن (ضّد المسیح) الذي سیكون من المملكة السابعة،
وتحالف األمم الُمتّحدة للممالك العشر (الرؤیا 11:17)، على القدرة والقّوة (الرؤیا 13:17). وبحلول

ھذا الوقت سوف یُعاد بناء مدینة بابل وسوف تستضیف مقر «األمم الُمتّحدة» الجدید.45 ونظًرا لقربھا
من المركز الجغرافّي للعالم، سوف تصبح مركز التجارة العالمّي الجدید والعاصمة التجاریّة للعالم.
یُخبِرنا زكریّا النبّي بذلك في رؤیتھ (5:5-11). تُمثّل المرأة في ھذه الرؤیا عبادة المال الذي محبّتھ

أصٌل لكّل الشرور (تیموثاوس األولى 10:6). كانت السلّة أو اإلیفة معیار الحجم األساسّي المستخدم في
التجارة وكانت أرض شنعار ھي بابل. وھكذا یُخبِرنا زكریّا أن أولئك الذین یعبدون المال ویتاجرون

سوف ینتقلون إلى بابل.
 

سوف تكون بابل، بكّل ھذه القّوة السیاسیّة، القّوة االقتصادیّة للعالم. وسوف تضّم مندوبین من
الُممّولین والمصرفیّین والتُّجار وغیرھم المشاركین في التجارة الذین لدیھم مكاتب في مدٍن رئیسیّة مثل
نیویورك ولندن وطوكیو. أّما المشاركون بشكٍل خاّص في شحن البضائع، مثل ربابنة السفن ومدیري

سلطات الموانئ، فسوف یتاجرون معھا بانتظاٍم (الرؤیا 17:18).
 

یرى الُمؤلّف، الذي یتمتّع ببعض الخبرة في التجارة الدولیّة والتخزین، أن بابل سوف تصبح
منطقة تجارةٍ حّرة حیث یمكن للمرء االستیراد والتصدیر دون ضرائب. وسوف یكون عدد

المستودعات والمصافي على طول نھر الفرات أكبر حتّى من عدد آبار النفط ھناك، مّما یضّخ أنھارھا
الھادرة بالذھب األسود.

 
سوف یصبح كثیرون فاحشي الثراء، لكن ثروتھم لن تحفظھم عندما تغرق مدینة بابل بأكملھا

في الزلزلة القادمة!
 

ھرمجدون
في نھایة الضیقة تحدث معركة ھرمجدون التي طال انتظارھا. وكلمة ھرمجدون تأتي من

الكلمة العبریّة Har-megiddo أي جبل مجدو. یبعد جبل مجدو حوالي ستین میالً شمال أورشلیم.
ویطّل على سھل مجدو على الغرب وسھل إسدریلون (أو وادي یزرعیل) على الشمال الشرقّي. سوف

تحتشد على ھذین السھلین حشوٌد للھجوم على أورشلیم. (لن تكون ھناك حاجةٌ لحشوٍد ألسر الیھود
الذین سیكونون باقین ھناك في ذلك الوقت).

 
على ما یبدو، یجب على شخٍص ما أو شيٍء ما أن یجذبھم. وسوف ینجز ھذا الشیطان وضّد
المسیح والنبّي الكذّاب (الرؤیا 12:16، 19:19-20 ؛ 1:20-2) الذین یستعرضون قّوتھم الخارقة

للطبیعة. وأیًضا، من الرؤیا 1:14 سوف یكون معروفًا أن الحمل سوف یظھر قریبًا ومعھ 144 ألف
قّدیًسا. بالتأكید، سوف یحسب البعض 1260 یوًما من رجسة الخراب وسوف یستعّدون بمعرفٍة

للمعركة ضّد المسیح وجیشھ! یدعو الّرّب أیًضا الحشود ھناك بإرسال ثالثة شیاطین («شبھ ضفادع»
من حفر الوحل) لجمعھم (الرؤیا 13:16).

 

ٌ



في ھذه الحشود الدنیویّة ھناك وقاحةٌ كبیرة عند االضطرابات الكونیّة للجام السادس لم تكن
موجودة عند االضطرابات الكونیّة للختم السادس. سوف ینتھي غضب هللا قریبًا وسوف یكون غضبھ
لتدمیرھم عبر ھذه العصابة. ولكن قبل ذلك الوقت سوف یترك ضّد المسیح لیعمل عمالً تدمیری�ا آخر.
سوف یحدث مثل ھذا الدمار الكبیر بحیث أن اإلسرائیلیّین الذین كانوا «َكَرْمِل اْلبَْحِر» لن یبقوا سوى

على ھیئة بقیٍّة (إشعیاء 22:10). مسار ضّد المسیح وعصابتھ مرسوٌم بوضوحٍ.
 

الجولة األخیرة لضّد المسیح
 

«قَْد َجاَء إِلَى َعیَّاَث. َعبََر بِِمْجُروَن. َوَضَع فِي ِمْخَماَش أَْمتِعَتَھُ. َعبَُروا اْلَمْعبََر. بَاتُوا فِي َجبََع.
اَمةُ. َھَربَْت ِجْبعَةُ َشاُوَل. اِْصِھِلي بَِصْوتِِك یَا بِْنَت َجلِّیَم. اْسَمِعي یَا لَْیَشةُ. ِمْسِكینَةٌ ِھَي اْرتَعََدِت الرَّ

َعنَاثُوُث. َھَربَْت َمْدِمینَةُ. اْحتََمى ُسكَّاُن ِجیبِیَم. اْلیَْوَم یَِقُف فِي نُوَب. یَُھزُّ یََدهُ َعلَى َجبَِل بِْنِت ِصْھیَْوَن، أََكَمِة
أُوُرَشِلیَم» (إشعیاء 32-28:10).

 
یُعلّق د. ماكجي في كتاب جولة مع الكتاب الُمقّدس مع ج. فیرنون ماكجي 46 على الفقرات

المذكورة أعاله: «ھذا جزٌء رائع من النبّوة. إنھ یُقّدم مواقع جغرافیّة كلّھا شمال أورشلیم ویُظِھر
الطریق الذي سلكتھ أشور ویسلكھ الغازي في المستقبل من الشمال ... یأتي الغازي من أرض ماجوج

(انظر حزقیال 6-1:38).
 

«الحظ اآلن األماكن المذكورة: تقع  عیّاث على مسافة حوالي 15 میالً شمال أورشلیم. وتقع
مجرون جنوب عیّاث وھي الممّر الذي انتصر فیھ یوناثان على الفلسطینیّین (انظر صموئیل األّول

14). أفھم أن الجنرال ألنبي حقق النصر على تركیا في المكان نفسھ. وجبع والّرامة تبعدان حوالي 6
أمیاٍل شمال أورشلیم. كانت عناثوث على مسافة 3 أمیاٍل شمال أورشلیم. وھذا ھو منزل إرمیا النبّي.

تقع لیشة في أقصى شمال فلسطین في سبط دان. ومدمینة (كومة الروث) مستودع قمامة شمال
أورشلیم. وتقع جیبیم على األرجح شمال أورشلیم. وموقعھا الدقیق غیر معروٍف. أّما نوب المكان

األخیر المذكور فتقع شمال المدینة وتطّل على أورشلیم.
 

«یرسم ھذا المقطع بوضوحٍ مسیرة العدّو من الشمال مّما یتسبّب في حالٍة من الشلل والھزیمة
ألورشلیم».

 
الجزء المحذوف من تعلیق د. ماكجي ھو أنھ یعتقد أن ھذا الغازي من الشمال ھو روسیا

وحدھا. ولكن إشعیاء، في األصحاح أعاله، یقول إن یوم الحساب ھذا سیكون عن طریق «ملك أشور»
(اآلیة ١٢) مع «حسكھ وشوكھ» (اآلیة ١٧). یعتقد العدید من الُكتّاب والُمتحّدثین أن روسیا وحدھا ھي
الغازیة من الشمال («روش» الواردة في حزقیال 2:38 و 1:39) ویرون أن المعركة سوف تحدث في

منتصف الضیقة أو قبل بدایتھا. ولكن األمر لیس كذلك كما سوف نُوّضح.
 

جوج وماجوج



المعركة التي یتحّدث عنھا حزقیال في األصحاحین 38 و39 ھي معركة ھرمجدون في نھایة
الزمان، ألنھا تحدث «فِي ذِلَك اْلیَْوِم» ... (حزقیال 11:39) – في نھایة الزمان. سوف یقود ضّد المسیح

(جوج) روسیا وغیرھا من الشمال. سوف توجد أنواٌع من ھذه المعركة قبل النھایة، ربّما قبل اتفاقیّة
السالم التي تدوم سبع سنواٍت مع إسرائیل من ضّد المسیح، المشار إلیھا في دانیال 27:9. سوف یرتدي

ضّد المسیح ثیاب حمالٍن ویُحقّق انتصاًرا رائعًا ربّما على روسیا لیحصل على «قّوةٍ» كافیة للتوقیع
على اتّفاقیّة السالم. سوف یظھر لكثیرین باعتبار أنھ ُمخلّصھم والمسیّا الذي طال انتظاره. سوف یرى

ضّد المسیح (بحسب العدید من ُمفّسري الكتاب الُمقّدس) جوج (حزقیال 2:38) كشخٍص آخر غیر نفسھ.
وبعد ذلك سوف یكون ضّد المسیح في وضعٍ یسمح لھ باالّدعاء بأنھ الشخص الذي نفّذ ُحكم إراقة الدماء
والنار والكبریت على القوات الغازیة (حزقیال 22:38)، أي في األصل االّدعاء بأنھ ُمخلّص إسرائیل!

 
 

بوضع ھذه المعركة بالقرب من بدایة الضیقة، فإنھا تكون في ید ضّد المسیح وكفیلھ الشیطان.
فّكر في األمر. بعد ھذه المعركة یتعیّن على الیھود أن یسكنوا «فِي أَْرِضِھْم ُمْطَمئِنِّیَن َوالَ ُمِخیٌف»

(حزقیال 26:39). سوف یؤمنون بأن سالمھم الذي طال انتظاره حّل أخیًرا.
 
 

في كتابھ االختطاف والمجيء الثاني للمسیح 47، یناقش الُمؤلّف فینیس داك 12 دلیالً على أن
ھذه المعركة الواردة في حزقیال لن تتّم في حرٍب بین روسیا وإسرائیل. یُظِھر 38 تنبًؤا في حزقیال أن

األصحاحین 38 و39 یتحقّقان في ھرمجدون. ویُظِھر أنھ من وقت المعركة وما بعدھا سوف تعرف
إسرائیل وأمٌم أخرى هللا (16:38؛ 6:39-7، 21-25، 27)؛ وال تُدنّس اسمھ فیما بعد (7:39)؛ وأن هللا

تُمّجده جمیع األمم (13:39، 21)؛ وأن األمم أنفسھا ستعرف معنى ھذه األصحاحات (23:39).
بالتأكید، إذا كانت األمم الذین لیست لھا الروح القدس الذي یكشف كلمة هللا سوف تفھمھا، فال بّد أن
یكون ھذا إدراٌك ُمتأّخر لھم. واإلدراك الُمتأّخر في ذلك الوقت سوف یضع المعركة وقت عودة ملك

الملوك.
 

وادي یھوشافاط
نأتي اآلن إلى المشھد الختامّي. في صباح الیوم التالي یستعّد الوحش لمھاجمة أورشلیم. یتنبّأ
ْم َویَْصعَْد ُكلُّ ِرَجاِل ُسوا َحْربًا. أَْنِھُضوا األَْبَطاَل. ِلیَتَقَدَّ یوئیل النبّي بالھجوم: «نَاُدوا بِھَذا بَْیَن األَُمِم. قَّدِ

وا یَا َجِمیَع ِعیُف: «بََطٌل أَنَا!». أَْسِرُعوا َوَھلُمُّ اْلَحْرِب. اِْطبَعُوا ِسكَّاتُِكْم ُسیُوفًا، َوَمنَاِجلَُكْم ِرَماًحا. ِلیَقُِل الضَّ
األَُمِم ِمْن ُكّلِ نَاِحیٍَة َواْجتَِمعُوا. إِلَى ُھنَاَك أَْنِزْل یَا َربُّ أَْبَطالََك. َھُض َوتَْصعَُد األَُمُم إِلَى َواِدي یَُھوَشافَاَط،
وا ُدوُسوا ألَنِّي ُھنَاَك أَْجِلُس ألَُحاِكَم َجِمیَع األَُمِم ِمْن ُكّلِ نَاِحیٍَة. أَْرِسلُوا اْلِمْنَجَل ألَنَّ اْلَحِصیَد قَْد نََضَج. َھلُمُّ
ُھْم َكثِیٌر». َجَماِھیُر َجَماِھیُر فِي َواِدي اْلقََضاِء، ألَنَّ ألَنَّھُ قَِد اْمتَألَِت اْلِمْعَصَرةُ. فَاَضِت اْلِحیَاُض ألَنَّ َشرَّ

ّبِ قَِریٌب فِي َواِدي اْلقََضاِء» (یوئیل 14-9:3). یَْوَم الرَّ
یُقّدم لنا سفر میخا خّطة الّرّب. سوف تجتمع أمٌم كثیرة ضّد إسرائیل وتعتزم على تدنیس

ّبِ َوالَ یَْفَھُموَن قَْصَدهُ، إِنَّھُ قَْد َجَمعَُھْم َكُحَزٍم إِلَى اْلبَْیَدِر» (میخا صھیون. «َوُھْم الَ یَْعِرفُوَن أَْفَكاَر الرَّ



.(12:4
 

ما یلي اقتباٌس من كتاب ضّد المسیح للكاتب آرثر و. بینك:48
مّرةً أخرى، على الرغم من أن الوحش یبدو ناجًحا، تسقط أورشلیم قبل ھجومھ كما تنبّأ یھوه
«َوأَْجَمُع ُكلَّ األَُمِم َعلَى أُوُرَشِلیَم ِلْلُمَحاَربَِة، فَتُْؤَخذُ اْلَمِدینَةُ، َوتُْنَھُب اْلبُیُوُت، َوتُْفَضُح النَِّساُء، َویَْخُرُج
نِْصُف اْلَمِدینَِة إِلَى السَّْبيِ، َوبَِقیَّةُ الشَّْعِب الَ تُْقَطُع ِمَن اْلَمِدینَِة» (زكریّا 2:14). وبعد أن تسكر األمم

ّبِ َؤَساُء َمعًا َعلَى الرَّ بالنجاح سوف تغضب ویتصّور الناس شیئًا باطًال: قَاَم ُملُوُك األَْرِض، َوتَآَمَر الرُّ
َوَعلَى َمِسیِحِھ، قَائِِلیَن: «ِلنَْقَطْع قُیُوَدُھَما، َوْلنَْطَرْح َعنَّا ُربَُطُھَما» (المزمور 3-2:2).

 

سقوط مدن كبرى
عندما یجتمع جمیع ملوك العالم في أورشلیم، یسكب المالك السابع جام غضبھ السابع على
الھواء (الرؤیا 17:16) مّما یُؤّدي إلى زلزلٍة عظیمة. تنقسم أورشلیم إلى ثالثة أقساٍم، وتسقط جمیع

المدن الكبرى األخرى في العالم (الرؤیا 19:16). أتالنتا وبرلین وشیكاغو ونیویورك ومیامي
ومكسیكو سیتي وموسكو وباریس وبكین وساو باولو وسان فرانسیسكو وطوكیو. من الُمؤّكد أن تكون

االنھیارات األرضیّة القاریّة التي تُولّد أمواج تسونامي ھائلة (موجات محیط زلزالیّة) بارتفاع مئات
األقدام وسرعة الطائرات النفّاثة سوف تُغِرق بالفعل معظم المدن الساحلیّة الكبرى بعد زلزالٍت قبل ھذا

الوقت بفترةٍ طویلة. ال تنھار بابل وحسب، ولكنھا تغرق تحت األرض. وبسبب مدى شّرھا یتعین
تدمیرھا تماًما مثل سدوم وعمورة (إشعیاء 19:13؛ إرمیا 40:50). یتعیّن أن تغرق بابل وشعبھا كلّھ

ّرِ الَِّذي أَنَا َجاِلبُھُ َعلَْیَھا َویَْعیَْوَن» (إرمیا مثل حجٍر في نھر الفرات: «ھَكَذا تَْغَرُق بَابُِل َوالَ تَقُوُم، ِمَن الشَّ
.(64:51

 
أورشلیم ھي المدینة الوحیدة التي تنجو من الدمار الذي تُحِدثھ الزلزلة القویّة. وبذلك ستكون
ّبِ ِمثُْل َجبَِل ِصْھیَْوَن، لُوَن َعلَى الرَّ أورشلیم في الواقع مثل «صخر الدھور» یسوع المسیح. «اَْلُمتََوّكِ
الَِّذي الَ یَتََزْعَزُع، بَْل یَْسُكُن إِلَى الدَّْھِر» (المزمور 1:125). أورشلیم وجمیع من یتوّكلون على الّرّب

یسوع سوف یبقون إلى األبد!
 

سقوط الجبال
 

في وقٍت سابق في الضیقة كانت الجبال والجزر تھتّز وتنتقل من أماكنھا، ولكن في ھذه الزلزلة
العظیمة ھربت كّل جزیرةٍ ولم توجد الجبال فیما بعد. تنقسم أورشلیم إلى ثالثة أقساٍم وتنزل علیھا

صخوٌر منصھرة (حجارةٌ من برٍد بوزن 100 رطٍل) من السماء (الرؤیا 21-19:16).
 

عند ھذه اللحظة سوف یُقّرر هللا أن أورشلیم دفعت ثمن كّل خطایاھا بالضعف، وأنھ حان لھا
ُموا . قَّوِ ّبِ یَِّة: «أَِعدُّوا َطِریَق الرَّ الوقت كي تتعّزى. بعد المقطع أعاله ینادي: «َصْوُت َصاِرخٍ فِي اْلبَّرِ

ْ ْ َ ْ



فِي اْلقَْفِر َسبِیالً ِإللَِھنَا. ُكلُّ َوَطاٍء یَْرتَِفُع، َوُكلُّ َجبَل َوأََكَمٍة یَْنَخِفُض، َویَِصیُر اْلُمْعَوجُّ ُمْستَِقیًما، َواْلعََراقِیُب
ّبِ تََكلََّم» (إشعیاء 5-3:40). ّبِ َویََراهُ ُكلُّ بََشٍر َجِمیعًا، ألَنَّ فََم الرَّ َسْھالً. فَیُْعلَُن َمْجُد الرَّ

 
بُّ َویَُحاِرُب تِْلَك األَُمَم َكَما فِي یَْوِم َحْربِِھ، یَْوَم اْلِقتَاِل. َوتَِقُف قََدَماهُ فِي ذِلَك اْلیَْوِم َعلَى «فَیَْخُرُج الرَّ

ْیتُوِن ِمْن َوَسِطِھ نَْحَو الشَّْرِق َونَْحَو اْلغَْرِب اَم أُوُرَشِلیَم ِمَن الشَّْرِق، فَیَْنَشقُّ َجبَُل الزَّ ْیتُوِن الَِّذي قُدَّ َجبَِل الزَّ
َماِل، َونِْصفُھُ نَْحَو اْلَجنُوِب. َوتَْھُربُوَن فِي ِجَواِء ِجبَاِلي، َواِدیًا َعِظیًما ِجد�ا، َویَْنتَِقُل نِْصُف اْلَجبَِل نَْحَو الّشِ

یَّا َمِلِك یَُھوَذا. َویَأْتِي ْلَزلَِة فِي أَیَّاِم ُعّزِ ألَنَّ ِجَواَء اْلِجبَاِل یَِصُل إِلَى آَصَل. َوتَْھُربُوَن َكَما َھَرْبتُْم ِمَن الزَّ
یِسیَن َمعََك» (زكریّا 5-3:14). بُّ إِلِھي َوَجِمیُع اْلِقّدِ الرَّ

 
عند استعالن یسوع المسیح على الجبل، سوف یُتاح طریٌق للھروب لشعبھ المختار. سوف یكون
وادیًا محمی�ا یمتّد إلى أصل (التي یُعتقد أنھا تبعد حوالي 12 میالً شرق أورشلیم). ولكن عند حضور هللا
تھرب األمم من المدینة وتتشتّت ھناك لالنضمام إلى رفاقھا الذین ھم خارج المدینة لمسافة 1600 َغلوة
أو 180 میالً (الرؤیا 20:14). یكون ھذا لتجنیب العرش المستقبلّي في أورشلیم من التدنیس بنھر الدم

الذي سوف یتدفّق عبر األرض.
 

من مجدو إلى بُصرة
 

یجتمع األعداء جنوبًا عند معقل بُصرة األدومّي على بُعد حوالي عشرین میالً جنوب شرق
البحر المیّت. یتحّدث الكتاب الُمقّدس بوضوحٍ عن الّرّب القادم من بُصرة عندما یظھر یوم انتقامھ.

ّبِ، َوبِیَْوِم اْنتِقَاٍم ِإللَِھنَا». أّكد ویُبیّن لنا إشعیاء 2:61 ما سیعلنھ المسیّا. سوف ینادي «بَِسنٍَة َمْقبُولٍَة ِللرَّ
المسیح أنھ استوفى سنة الّرّب المقبولة عندما كان ھنا في مجیئھ األّول.

 
توقّف المسیّا في لوقا 18:4-21 عن القراءة في مقطع إشعیاء عند كلمة مقبولة، ثم جلس وأخبر

أولئك الحاضرین أنھ أتّم ھذا الجزء من المقطع الذي كان یقرأه. وسوف یُتّمم االنتقام في مجیئھ الثاني
ُم بَِكثَْرةِ بعد 2000 سنٍة: «َمْن َذا اآلتِي ِمْن أَُدوَم، بِثِیَاٍب ُحْمٍر ِمْن بُْصَرةَ؟ ھَذا اْلبَِھيُّ بَِمالَبِِسِھ، اْلُمتَعَّظِ

، اْلعَِظیُم ِلْلَخالَِص». قَْد ُدْسُت اْلِمْعَصَرةَ َوْحِدي، َوِمَن الشُّعُوِب لَْم یَُكْن َمِعي أََحٌد. ُم بِاْلبِّرِ تِِھ. «أَنَا اْلُمتََكلِّ قُوَّ
فَُدْستُُھْم بِغََضبِي، َوَوِطئْتُُھْم بِغَْیِظي. فَُرشَّ َعِصیُرُھْم َعلَى ثِیَابِي، فَلََطْخُت ُكلَّ َمالَبِِسي. ألَنَّ یَْوَم النَّْقَمِة فِي

قَْلبِي، َوَسنَةَ َمْفِدیِّيَّ قَْد أَتَْت» (إشعیاء 1:63، 4-3).
 

ال یُعبّر المسیح عن غضبھ فقط في بُصرة، ولكننا كما سنرى في الفصل التالي، سوف ننضّم
نحن الذین في المسیح (المؤمنون بیسوع) إلى دینونة المسیّا، بعد أن یضع أّوالً مثاالً لكیفیّة إجراء یوم

النقمة.
 

یترّكز مركز الحشود في بریّة یھوذا (قبالة أورشلیم) حیث حقّق الملك یھوشافاط مثاالً لالنتصار
في ھذه المعركة في نھایة الزمان (أخبار األیّام الثاني 20:20-24). ینتشرون على طول الطریق شماالً

عبر مجدو التي شھدت أیًضا مثاالً قدیًما لھذه المعركة (القضاة 19:5).
 



یقول د. ھنري موریس في كتابھ سجّل الوحي إنھ في حالة تجنید نسبٍة صغیرة من ُسّكان العالم
في المستقبل في جیٍش، فسوف یكون من السھل أن یضّم أكثر من 200 ملیون جندّيٍ. وسوف یستلزم

ھذا أن یكون الجنود على بُعد خمسة أقداٍم فقط من أجل أن یكونوا داخل منطقٍة عرضھا 180 میالً
وعمقھا میٌل.

 
سوف یكون ھذا االمتداد الذي بطول 180 میالً عبر ما یُعَرف حالیًا باسم الصدع العظیم الذي

یمتّد من شمال إفریقیا إلى بحر الجلیل. سوف یكون من الُمرّجح مدعوًما في الشمال من میناء حیفا وفي
الجنوب بخلیج العقبة. وفي ھذا الوادي العظیم، سوف یصل نھر الدم حرفی�ا إلى لجام الخیل (الرؤیا

.(20:14
 

الُمحّرر في إسرائیل
 

بعد أن یُصّب غضب الّرّب على أورشلیم وصھیون، ینزل ویقاتل من أجلھا «ألَنَّھُ ھَكَذا قَاَل ِلَي
َعاةِ َوُھَو الَ یَْرتَاُع ِمْن ْبُل الَِّذي یُْدَعى َعلَْیِھ َجَماَعةٌ ِمَن الرُّ : «َكَما یَِھرُّ فَْوَق فَِریَستِِھ األََسُد َوالّشِ بُّ الرَّ

َصْوتِِھْم َوالَ یَتََذلَُّل ِلُجْمُھوِرِھْم، ھَكَذا یَْنِزُل َربُّ اْلُجنُوِد ِلْلُمَحاَربَِة َعْن َجبَِل ِصْھیَْوَن َوَعْن أََكَمتَِھا» (إشعیاء
.(4:31

 
في ھذا الوقت خالل یوم الّرّب، سوف یكوّن ضد جمیع الناس الذین كانوا ضّد إسرائیل. ویقول

لھم:
 

ا َجبَُل ِصْھیَْوَن فَتَُكوُن َعلَْیِھ نََجاةٌ» (عوبدیا «َكَما فَعَْلَت یُْفعَُل بَِك. َعَملَُك یَْرتَدُّ َعلَى َرأِْسَك... َوأَمَّ
.(17 ،15

 
ّبِ یَْنُجو. ألَنَّھُ فِي َجبَِل ِصْھیَْوَن َوفِي أُوُرَشِلیَم تَُكوُن نََجاةٌ، َكَما «َویَُكوُن أَنَّ ُكلَّ َمْن یَْدُعو بِاْسِم الرَّ

» (یوئیل 32:2). بُّ . َوبَْیَن اْلبَاقِیَن َمْن یَْدُعوهُ الرَّ بُّ قَاَل الرَّ
 

الحظ أن أولئك الیھود الذین ینجون ویحفظون إیمانھم بالبقاء ھناك في أتون الدینونة والذین
سیدعون الّرّب سوف یخلصون. بحلول ھذا الوقت سوف یكونوا قد طلبوا جمیعًا أن یُخلّصھم المسیح.

وھذا الخالص لكّل إسرائیل سوف یُتّمم ما ورد في إشعیاء 9:27 و20:59.
 

«َوھَكَذا َسیَْخلُُص َجِمیُع إِْسَرائِیَل. َكَما ُھَو َمْكتُوٌب: «َسیَْخُرُج ِمْن ِصْھیَْوَن اْلُمْنِقذُ َویَُردُّ اْلفُُجوَر
َعْن یَْعقُوَب. َوھَذا ُھَو اْلعَْھُد ِمْن قِبَِلي لَُھْم َمتَى نََزْعُت َخَطایَاُھْم» (رومیة 27-26:11).

 
 

اعتقد البعض عن خطأ أن جمیع إسرائیل (أو جمیع الیھود) خلصوا بالفعل. إذا كان ھذا
صحیًحا، یكون المسیح الذي جاء إلى خراف بیت إسرائیل الضالّة ُمضلّالً ویكون قد أھدر موتھ على

ّ



الصلیب محاوالً خالص الناس الذین لم یكونوا ضالّین. وھذا أمٌر سخیف. فجمیع اإلسرائیلیّین الذین لم
یموتوا سوف یتوّسلوا في النھایة للمسیح ولھذا السبب سوف یخلصون!

 
 

رایةٌ في أورشلیم
 

ایَةُ َعلَى الُمحّرر قادٌم إلى صھیون. «یَا َجِمیَع ُسكَّاِن اْلَمْسُكونَِة َوقَاِطنِي األَْرِض، ِعْنَدَما تَْرتَِفُع الرَّ
اْلِجبَاِل تَْنُظُروَن، َوِعْنَدَما یُْضَرُب بِاْلبُوِق تَْسَمعُوَن» (إشعیاء 3:18).

 
یتحّدث عدٌد من المقاطع عن ھذه الّرایة. ویمكن أن تعني رایةً أو شارةً أو َعلًما أو عموًدا أو
شراًعا أو معیاًرا، ولكنھا تعني عموًما نوًعا من اإلشارات. في الخروج 15:17، أّكد موسى على أن
یھوه رایتھ. وفي األصحاح الثاني من سفر العدد، كان ھناك معیاٌر في كّل نقطٍة على البوصلة حول

خیمة االجتماع كان هللا یُحّدد فیھا أو علیھا وجوده. وإلى الشمال كانت رایّة محلّة [معسكر] دان بشعار
نسٍر. وإلى الجنوب كانت رایّة محلّة رأوبین بشعار إنساٍن. وإلى الشرق كانت رایّة محلّة یھوذا بشعار
أسٍد. وإلى الغرب كانت رایّة محلّة أفرایم بشعار ثوٍر. (یُشَكل عدد األشخاص في ھذه المحّالت األربع

شكل صلیٍب عندما یُنَظر إلیھا من السماء الشرقیّة). وتُمثّل ھذه المعاییر ما ھو موجوٌد في السماء؛
أربعة مخلوقاٍت حیّة تحیط بعرش هللا. وكّل مخلوٍق منھا ُمرّكٌب من نسٍر وإنساٍن وأسٍد وثوٍر.

 
ترتبط ھذه الّرایة أو الشارة بحضور هللا. ینّص إشعیاء 10:11 على أن أصل یّسى (یسوع)

سوف یقف كّرایٍة. وھذه الّرایة سوف تُسبّب الخوف والذعر.
 

بُّ الَِّذي لَھُ نَاٌر فِي ایَِة یَْرتَِعُب ُرَؤَساُؤهُ، یَقُوُل الرَّ «َوَصْخُرهُ ِمَن اْلَخْوِف یَُزوُل، َوِمَن الرَّ
ِصْھیَْوَن، َولَھُ تَنُّوٌر فِي أُوُرَشِلیَم» (إشعیاء 9:31).

 
ي» (إشعیاء «َكُطیُوٍر ُمِرفٍَّة ھَكَذا یَُحاِمي َربُّ اْلُجنُوِد َعْن أُوُرَشِلیَم. یَُحاِمي فَیُْنِقذُ. یَْعفُو فَیُنَّجِ

.(5:31
 

الصورة التي لدینا ھي أن وجود هللا (أصل یّسى) سوف یكون الُمحّرر. وبمرور رایتھ على
أورشلیم سوف یخلص الیھود.

 

السحابة – عالمة ابن اإلنسان
 

في ذلك الیوم، سوف یطیر مفدیّي األرض كسحاٍب «َوَكاْلَحَماِم إِلَى بُیُوتَِھا» (إشعیاء 8:60).
ھذه السحابة أو الّرایة على إسرائیل ال یمكن أن تكون أقّل من عالمة (شارة) ابن اإلنسان. وھذا ما
یتحّدث عنھ إنجیل متّى بوضوحٍ «َوِحینَئٍِذ تَْظَھُر َعالََمةُ اْبِن اِإلْنَساِن فِي السََّماِء. َوِحینَئٍِذ تَنُوُح َجِمیُع

ةٍ َوَمْجٍد َكثِیٍر» (متّى 30:24). قَبَائِِل األَْرِض، َویُْبِصُروَن اْبَن اِإلْنَساِن آتِیًا َعلَى َسَحاب السََّماِء بِقُوَّ



 
یجتمع ضّد المسیح وحشوده ضد أورشلیم على أمل ھزیمة المسیح وجیشھ (رایة السحب).
تُحلّق الصقور في حماسٍة وتستعّد لالجتماع إلى «َعَشاِء اِإللِھ اْلعَِظیِم» الُمعّد إلتمام النبّوة لكي تأكل

اٍد، َولُُحوَم أَْقِویَاَء» (الرؤیا 17:19-18). أّما یسوع فسوف یبید قائدھم، ضّد «لُُحوَم ُملُوٍك، َولُُحوَم قُوَّ
المسیح «بِنَْفَخِة فَِمِھ، َویُْبِطلُھُ بُِظُھوِر َمِجیئِِھ» (تسالونیكي الثانیة 8:2). سوف یُطَرح ضّد المسیح في

بحیرة النار وجنوده في الھاویة.
 

الھاویة سوف تُؤّدي دورھا
 

سوف تكون الھاویة أكثر انشغاالً من أّي وقٍت مضى. لقد مّرت علیھا مختلف الكائنات على مّر
الزمن. وفي المستقبل سوف تذھب معظمھا إلى ھناك، لكن بعضھا سوف یخرج! الھاویة مسكٌن

الً إِلَى أَْقَساِم لألرواح الراحلة. وقد ذھبت روح المسیح إلیھا بعد صلبھ وقبل قیامتھ، ألنھ «نََزَل أَْیًضا أَوَّ
األَْرِض السُّْفلَى» (أفسس 9:4).

 
 

آخر آیٍة سوف یُعطیھا المسیّا للیھود ھي آیة یونان (متّى 40:12)، أي أن ابن اإلنسان سوف
یكون في قلب األرض ثالثة أیّاٍم وثالث لیاٍل. ال یُدِرك كثیرون مدى قرب آیة یونان بآیة المسیح. فمثل
المسیح، بقى جسد یونان في مكاٍن. ومثل المسیح، لم یبَق یونان على قید الحیاة في قبره (أي الحوت)،

لكنھ مات بالمعنى الحرفّي ونزل بالمعنى الروحّي إلى الحفرة (الھاویة): «نََزْلُت إِلَى أََسافِِل اْلِجبَاِل.
َمغَاِلیُق األَْرِض َعلَيَّ إِلَى األَبَِد. ثُمَّ أَْصعَْدَت ِمَن اْلَوْھَدةِ َحیَاتِي» (یونان 6:2).

 
 

كان الملك داود یعرف أن واحًدا من نسلھ لن یُتَرك في الھاویة (القبر) وأن جسد ھذا القّدوس لن
یرى فساًدا (أعمال الرسل 31:2). وھذا یُتّمم ما ورد في المزمور 10:16، كما أن المسیح بالطبع لم

یفسد في القبر! قبل انتصار المسیح على الصلیب (بقیامتھ)، كانت لألرض مقصورتان: واحدةٌ
ةٌ َعِظیَمةٌ» (انظر لوقا «للراحة» (الفردوس) واألخرى «للعذاب» (الجحیم). وكانت تفصل بینھما «ُھوَّ
23:16-26). وقد نزل المسیح في أعماق األرض ھنا لیعلن نصرتھ لألرواح المسجونة ھناك (بطرس

األولى 19:3).
 

«أبناء هللا» الُمتمّردون (المالئكة الساقطة) في أیّام نوح (التكوین 2:6) ھم في المقصورة
المعروفة في الیونانیّة باسم تارتاروس (بطرس الثانیة 4:2). ھذه ھي أعمق نقطٍة في الھاویة وتعني

الزنزانات القاتمة. وھذه األرواح الشّریرة یرأسھا واحٌد اسمھ أبّدون ملك الھاویة. یُطلَقون من الھاویة
عند البوق الخامس من االستعالن، وعلى ما یبدو في أجساٍد تشبھ الجراد والعقارب (الرؤیا 7:9).

 
أصبح أولئك الطغاة رجاًال ذوي شھرةٍ، وأقاموا عالقات جنسیَّة مع نساء األرض (التكوین

رة التي دامت 150 4:6). ولذلك، بعد أن لبسوا ھیئةً بشریَّة غرقوا في طوفان نوح خالل الدینونة الُمدّمِ

ّ



یوًما من ارتفاع میاه الطوفان (التكوین 1:8). ظلّوا ینتظرون إطالق سراحھم من طرطوس منذ أكثر
من 4000 سنٍة، وھم في أوج جنونھم! سوف یُطلق سراح ھؤالء "النجوم" الُمرّوعون في السابق على

األرض لمدَّة خمسة شھوٍر (150 یوًما)، ولكن لن یُسمح لھم بالموت بل بالعذاب فقط. إنھم یجرون
كالخیول ویطیرون كالجراد ویلدغون كالعقارب وال یُقھرون بأسلحة البشر. وعلى عكس الطوفان، ففي

ھذه الدینونة سوف یطلب الناس الموت ولكن لن یُسمح لھم بھ (الرؤیا 6:9)!
 

توجد منطقةٌ أخرى من الھاویة تحت ما یُسّمى الیوم باسم العراق، تحت نھر الفرات، حیث یوجد
200 ملیون روحٍ یرأسھا أربعةٌ من المالئكة الساقطة (الرؤیا 14:9، 16). وتحت تعذیب األشورّي

(إشعیاء 7:8) الذي ھو في الواقع ضّد المسیح (كما أن شیلوه ھو في الواقع المسیح كما نرى في إشعیاء
6:8)، فإھم یُطلَقون عند البوق السادس قبل ثالثة عشر شھًرا من النھایة (الرؤیا 15:9) إلعالن

الحرب.
 

ھذه الخیول التي یبلغ عددھا 200 ملیون ویخرج ناٌر من أفواھھا ولھا رؤوٌس كرؤوس األسود
تختلف عن التنانین (الدیناصورات) التي یخرج ناٌر من أفواھھا والمعروفة باسم لویاثان كما ورد في

(أیُّوب 1:41). ولن تكون خشیة نوح ورھبتھ علیھم (التكوین 2:9). ولكن على العكس من ذلك، سوف
تحكمھم الشیاطین كي یقتلوا ثلث البشر. فعند البوق الخامس، یطلب الناس الموت فال یجدونھ. وعند

ضون البوق السادس یمكنھم بالكاد الھروب منھ! سوف یحترق الناس بالنیران ویختنقون بالدخان ویتعرَّ
ة التي تُستخدم كذیوٍل. سوف یكون المشھد أكثر م بالغازات الكبریتیَّة ویُقتلون بسبب الحیَّات السامَّ للتسمُّ
یًصا والعناصر الفائقة للطبیعة التي سریالیَّة من فیلم خیاٍل علمّي في ھولیود. فمع األجسام المبتكرة خّصِ

ا أنا الذي لم أدرس ر على األرض! أمَّ رافقت األبواق السابقة، لن یُترك واحٌد من أنصار نظریَّة التطوُّ
ر، تلك الحكایة الخرافیَّة القدیمة طوال 6 سنواٍت سوى العلوم األكادیمیَّة، فسوف یسعدني رؤیة أن التطوُّ

للبالغین، سوف یتبع أخیًرا طریق طائر دودو المنقرض. سوف یكون قد وصل إلى نھایتھ!
 

سوف تحدث الضیقة في جمیع أنحاء العالم. وبعد األختام الستَّة سوف یُقتل ربع ُسكَّان األرض
(الرؤیا 8:6). وبعد البوق السادس سوف یُقتل ثلث ُسكَّان األرض الباقین (الرؤیا 15:9). ولذلك، سوف

یكون الربع قد قُتل، وبعدھا سوف یكون ثلث المتبقي قد قُتل. ویكون إجمالّي عدد ُسكَّان األرض الذین
سوف یُقتلون: 1/4 + (1/3 × 3/4) = 1/2. سوف یكون نصف ُسكَّان األرض قد قُتلوا، دون حساب

أّي شخٍص یكون قد قُتل بواسطة األبواق الخمسة األولى أو بواسطة البوق األخیر الذي یحتوي على
دینونات الجامات الممیتة، التي ربَّما تحدث على مدى األیَّام العشرة األخیرة – أي تامین نورایم عند

الیھود (أیَّام الرھبة العشرة).
 

بعض أبناء إسرائیل (إشعیاء 18:8) الذین یسبّون ملك إسرائیل، أي إلھھم، یُدفَعون الحقًا إلى
ظلمٍة مطلقة (إشعیاء 21:8-22). ھذا السجن المظلم، الھاویة، یشبھ حبٍس (إشعیاء 22:24) یُقال إن
الناس سوف یُعاقَبون فیھ ثم یُطلَقون بعد عّدة أیّاٍم. وسوف یُطلَقون إلى بحیرةٍ لیلحقوا بالملعونین بعد

1000 سنٍة (الرؤیا 14:20). ھذه 1000 سنٍة بعد طرح ضّد المسیح والنبّي الكذّاب ھناك.
 

وبالطبع، فإن الھاویة لیست الوجھة النھائیّة لبعض الیھود، ولكن لشعب صور:



 
«أُْھبُِطِك َمَع اْلَھابِِطیَن فِي اْلُجّبِ، إِلَى َشْعِب اْلِقَدِم، َوأُْجِلُسِك فِي أََسافِِل األَْرِض فِي اْلِخَرِب
األَبَِدیَِّة َمَع اْلَھابِِطیَن فِي اْلُجّبِ، ِلتَُكونِي َغْیَر َمْسُكونٍَة، َوأَْجعَُل فَْخًرا فِي أَْرِض األَْحیَاِء» (حزقیال

.(20:26
 

أّما شعب أشور الذین یُشّكلون جزئی�ا من شعب العراق حالیًا، فسوف تكون وجھتھم النھائیّة في
الُجّب [الحفرة] أیًضا: «ألَنََّھا قَْد أُْسِلَمْت َجِمیعًا إِلَى اْلَمْوِت، إِلَى األَْرِض السُّْفلَى، فِي َوْسِط بَنِي آَدَم َمَع

» (حزقیال 14:31). وفي حزقیال 18:32-32 تكون نھایة شعب أشور وأدوم اْلَھابِِطیَن فِي اْلُجّبِ
(األردن) ومصر وعیالم (إیران) وماشك (روسیا) وصیدون وتوبال في الُجّب [الحفرة].

 
أّما الشیطان، الذي كان خادًما شّریًرا للّرّب، فسوف یُطَرح لیس فقط في الُجّب [الحفرة] في

نھایة ھذا الزمان الحاضر بل في الحفرة التي ال أساس لھا، في الھاویة (الرؤیا 1:20).
 
 

یتعیّن أن تقع الھاویة في مركز األرض بحیث ال یمكن للمرء أن ینزل لمستوى أعمق ألن كّل
حّدٍ سوف یكون سقفًا. وسوف یُبعَد الشیطان قدر اإلمكان عن جمیع البشر (وسوف ال یزال داخل
األرض)، ثم یبقى في الُجّب [الحفرة] في انتظار تعامل الّرّب معھ بعد ألف سنٍة (الرؤیا 3:20)!

 
سوف تكون الھاویة مشغولة بالفعل. فجمیع البشر، باستثناء المسیحیّین، یذھبون إلى ھناك عند

الموت. ال یوجد ما یُسّمى بالتناسخ ألن المرء یموت ثم یُدان (العبرانیّین 27:9). أّما المؤمنون
المسیحیّون فال یذھبون إلى الھاویة ألنھ كما ھو ُموّضٌح أعاله ذھب المسیح إلى ھناك بدیالً عنھم. إنھم

» (كورنثوس الثانیة 8:5). ّبِ یذھبون مباشرةً إلى الفردوس كي یستوطنوا «ِعْنَد الرَّ
 
 

بحیرة النار
ملك ضّد المسیح، المعروف أیًضا باسم ملك أشور، یُرَسل إلى تُفتة، وھو مكاٌن خاّص داخل

بحیرة النار (إشعیاء 33:30). ھذا ھو المكان الذي سوف یذھب أبغض البغیضین. كانت تُفتة مكانًا في
وادي ِھنّوم الذي كانت تُقّدم علیھ أبغض عبادات األوثان. وفي ھذا الوادي في جنوب غرب أورشلیم

كان بنو إسرائیل یُقّدمون أطفالھم ذبائح بإحراقھم في النار: «ِمْن أَْجِل ُكّلِ َشّرِ بَنِي إِْسَرائِیَل َوبَنِي یَُھوَذا
الَِّذي َعِملُوهُ ِلیُِغیُظونِي بِِھ... َوبَنَْوا اْلُمْرتَِفعَاِت ِلْلبَْعِل الَّتِي فِي َواِدي اْبِن ِھنُّوَم، ِلیُِجیُزوا بَنِیِھْم َوبَنَاتِِھْم فِي

النَّاِر ِلُمولََك» (إرمیا 32:32، 35).
 

«َوبَنَْوا ُمْرتَفَعَاِت تُوفَةَ الَّتِي فِي َواِدي اْبِن ِھنُّوَم ِلیُْحِرقُوا بَنِیِھْم َوبَنَاتِِھْم بِالنَّاِر، الَِّذي لَْم آُمْر بِِھ َوالَ
َصِعَد َعلَى قَْلبِي» (إرمیا 31:7).

 
وفي ھذا الوادي نفسھ (قبل النھایة) سوف یجازي هللا الیھود عن ھذه الممارسة الشّریرة عندما

یمأل الوادي بجثث شعب إسرائیل حتّى یفیض وتأكلھا الطیور والوحوش (إرمیا 33-32:7).



 
وفي النھایة، سوف یُخَطف ضّد المسیح ونبیّھ الكذّاب فجأةً من وسط الشعب الذي غزا أورشلیم

ویُنقالن بسرعٍة خاطفة إلى بحیرة النار (الرؤیا 20:19). وبحیرة النار لیست نفسھا الھاویة. ھذا واضٌح
من حقیقة أن أولئك الذین ال یخلصون بقبول عمل المسیح على الصلیب (أثناء وجودھم على األرض)

یُقامون من الھاویة (الحفرة الُمؤقّتة) بعد ألف سنٍة من نھایة عصرنا الحالّي ثم یُطَرحون في بحیرة النار
(الرؤیا 15-11:20).

 
تكلّم یسوع المسیح، الذي سیكون دیّانًا على جمیع من عاشوا وجمیع من سوف یعیشون (یوحنّا
22:5) عن مكان النار ھذا في عّدة مناسباٍت (متّى 41:25؛ ومرقس 43:9-48). وقد تُرِجمت في ھذه

المقاطع ترجمةً صحیحة على أنھا «الجحیم» أي الوجھة النھائیّة لھالك أولئك في الھاویة (الموجودة
داخل األرض) عندما یلبسون أجساًدا جدیدة بعد انتھاء األلفیّة. وفي جھنّم (أو بحیرة النار) یكون موتھم

الثاني حیث تھلك النفس والجسد (متّى 28:10) ولكن ال تنتھي معاناتھم.

 
 

ُملّخٌص
سوف تحدث النھایة في جمیع أنحاء األرض. سوف تراھا كّل عیٍن، وعلى األرجح فإن كّل من
رأوه قبل ألفّي سنٍة سوف یرونھ من الجحیم. تترّكز األحداث التي تُؤّدي إلى النھایة في الشرق األوسط.

وتبدأ النھایة في الھیكل المستقبلّي المعاد بناؤه عند إقامة رجسة الخراب، وتُصّور قائد اإلقلیم الُمكّون
من 10 ممالك حول البحر األبیض المتوسط. وبحلول النھایة، یكون العالم قد امتأل بالغضب والویل.

وتحدث الزلزلة التي تنھي جمیع الزالزل في جمیع أنحاء العالم. وتنھار جمیع المدن الرئیسیّة إلى
األرض، لكن بابل تغوص في األرض. تنقسم أورشلیم إلى ثالثة أقساٍم، لكنھا ستكون المدینة الوحیدة

المتبقیّة. ومن البحر األحمر، وعبر أورشلیم إلى البحر األبیض المتوسط، سوف یُقتَل أعداء هللا وأعداء
الیھود. یعود الیاء جوار بیت عنیا، وھي المنطقة التي صعد منھا، ویصعد على جبل الزیتون. والمسیح

یُبید ضّد المسیح ویأخذه إلى بحیرة النار.
 
 

 
 
 

الفصل الخامس
 

لماذا النھایة؟
 

عودةٌ إلى البدایة



 
من بین األسئلة التي یبدو أنھ ال یُجاب عنھا إجابةً كافیة: «لماذا تحدث البالیا لألتقیاء وتأتي الخیرات
لألردیاء؟» ما یغفلھ الناس ھو حقیقة أن الفردوس فُِقَد في جنّة عدن. أعطى هللا السلطان آلدم وحواء،
لكنھما أخطآا بعصیان هللا. في الواقع، نقال سلطانھما إلى الحیّة، أي الشیطان. 49 والخبر الساّر ھو أن
األمور لن تكون دائًما تحت سیطرة الشّریر. والخبر المؤسف ھو أن األمور سوف تصبح أسوأ قبل أن

تتحّسن.
 

یقول الكتاب الُمقّدس إنھ في النھایة، عند مجيء ابن اإلنسان، سوف تكون جمیع األمور «َكَما
بُّ أَنَّ َشرَّ اِإلْنَساِن قَْد َكثَُر فِي األَْرِض، َوأَنَّ ُكلَّ َكانَْت أَیَّاُم نُوحٍ» (متّى 37:24). قبل الطوفان «َرأَى الرَّ

: «أَْمُحو َعْن َوْجِھ األَْرِض اِإلْنَساَن» (التكوین بُّ یٌر ُكلَّ یَْوٍم... فَقَاَل الرَّ ِر أَْفَكاِر قَْلبِِھ إِنََّما ُھَو ِشّرِ تََصوُّ
.(7 ،5:6

 
«فََمَحا هللاُ ُكلَّ قَائٍِم َكاَن َعلَى َوْجِھ األَْرِض» (التكوین 23:7).

 
بمرور الوقت، نُسیْت ھذه الدینونة القاسیة عن عمٍد، وأصبح اإلنسان أكثر وقاحة في شّره.
وحتّى الیوم یسخر الناس من دینونٍة وشیكة أخرى، تماًما كما فعلوا قبل طوفان نوح. یقول الكتاب

الُمقّدس إن كّل شخٍص لھ منزٌل، ومن الُمؤّكد أن ھؤالء المستھزئین لھم منزٌل في ھذه اآلیات «َعاِلِمیَن
الً: أَنَّھُ َسیَأْتِي فِي آِخِر األَیَّاِم قَْوٌم ُمْستَْھِزئُوَن، َساِلِكیَن بَِحَسِب َشَھَواِت أَْنفُِسِھْم، َوقَائِِلیَن: «أَْیَن ُھَو ھَذا أَوَّ

َمْوِعُد َمِجیئِِھ؟ ألَنَّھُ ِمْن ِحیَن َرقََد اآلبَاُء ُكلُّ َشْيٍء بَاق ھَكَذا ِمْن بَْدِء اْلَخِلیقَِة». ألَنَّ ھَذا یَْخفَى َعلَْیِھْم
بِإَِراَدتِِھْم: أَنَّ السََّماَواِت َكانَْت ُمْنذُ اْلقَِدیِم، َواألَْرَض بَِكِلَمِة ِهللا قَائَِمةً ِمَن اْلَماِء َوبِاْلَماِء، اللََّواتِي بِِھنَّ اْلعَالَُم

اْلَكائُِن ِحینَئٍِذ فَاَض َعلَْیِھ اْلَماُء فََھلََك» (بطرس الثانیة 6-3:3).
 

العلم اإللحادّي
 

ا إذا تجاهل الناس عن عمٍد دينونة هللا ع� الناس ق�ل الطوفان، فإنهم �مل�ون دعم�
� عق�دة ودين التطّور، �س�ئون

� والملحدين، الذين ينخرطون �� ا». فالعلماء غ�� المؤمن�� «رسم��
. ّ � � ما ُ�عَرف �اسم العمود الجيولو�� ة األحفورّ�ة وُ�حّرفونها م�شئ��

�
 ومن خالل50تفس�� األدل

� أّي م�اٍن ع� وجه األرض، ي�شئون األزمنة الضخمة
إ�مانهم األع� بهذا العمود، الذي ال يوجد ��

� ال �مكن ق�اسها �سمح �ما �عتقدون أنه وقٌت �اٍف ل�� �حدث لألرض. وهذە األزمنة المزعومة ال��
� الواقع، و��ّل نزاهٍة،

� أنهم يؤمنون �ح�ا�ة األم�� الضفدع الخ�الّ�ة القد�مة. (�� ٍء. وهذا �ع�� �
أّي ��

� ذهن اإل�سان كوهٍم
يؤمنون بتطّور األمي�ا إ� اإل�سان). هذە النظ�ّ�ة المقاومة � موجودٌة ��

� الزمان والم�ان (وت�اد
ا �� ا، أي الحّ�ة . إنها تع�د هللا عمد� � تح�م األرض حال�� هادف أ�شأتها تلك ال��

� س�اق شعورە
ا �� ال �سمح بوجودە ع� اإلطالق) لدرجة شعور ضم�� اإل�سان �الراحة، وخصوص�

�عدم مسؤولّيته أمام خالقه تجاە خطا�اە.
 



ومن أجل أن یُحقّق الشیطان أھدافھ، فإنھ یخدع المجتمع الفكرّي والعلمّي إلعادة دینونة هللا عند
طوفان نوح. وھكذا ظھر تفسیر العمود الجیولوجّي بفرضیٍّة مناھضة � كافتراٍض مسبق لیزیح هللا
تماًما من الصورة. وخّدام التطّور التابعین للشیطان ینشرون بإخالٍص دینھ من خالل جمیع وسائل

اإلعالم وحتّى في المؤسسات التعلیمیّة.
 

أنصار التطّور ھؤالء ھم أسالف المستھزئین في المقاطع أعاله. فالتطّور لیس علًما بدأ
بداروین. إنھ فلسفةٌ طبیعیّة تحاول تفسیر وجود جمیع األشیاء من حیث الظواھر الطبیعیّة واألحداث

التي تحدث بالصدفة. وھذا یعود إلى وقت ما قبل میالد المسیح.
 
 

«بدأت أفكار التطّور بالفالسفة الیونانیّین القدماء مثل أبیقور وأناكسیماندر وإمبیدوكلیس (من
القرن الثاني إلى القرن السابع قبل المیالد) ولیس العلماء» ر. ل. وایسونغ، جدال الخلق-التطّور، دار

نشر Inquiry، میدالند، میتشیغن، 1987 (الطبعة السابعة، صدرت الطبعة األولى سنة 1976)،
صفحة 44.

 
 

تلقّى تیموثاوس تحذیرات من ھؤالء التطّوریّین: «تِیُموثَاُوُس، اْحفَِظ اْلَوِدیعَةَ، ُمْعِرًضا َعِن
اْلَكالَِم اْلبَاِطِل الدَّنِِس، َوُمَخالَفَاِت اْلِعْلِم اْلَكاِذِب االْسِم، الَِّذي إِْذ تََظاَھَر بِِھ قَْوٌم َزاُغوا ِمْن ِجَھِة اِإلیَماِن»

(تیموثاوس األولى 21-20:6).
 

من الُمؤّكد أن یكون أحد األمثلة على «أساتذة العلم الزائف» أولئك الذین شاركوا في علوم
التطّور. وھذا اإللحاد المتنامي – كما كان في أیّام نوح – ھو الذي یجعل بشكٍل متزاید حالة اإلنسان

بشكٍل تستأھل غضب هللا ودینونتھ.
 

یُدِرك معظم الناس أنھ ال بّد أن توجد نھایة. إذا كانت توجد بدایةٌ، فال بّد أن توجد نھایة. فحتّى
العلم لھ قوانین. یُخبِرنا القانون األّول للدینامیكا الحراریّة أن المادة/الطاقة ال تفنى وال تُستحدث. وبما

أننا ھنا، فال بّد أن تكون لدینا بدایةٌ. وھذا یعني أیًضا أنھ كان یتعیّن أن تكون لنا بدایةٌ خارج قوانین
العلم، من خالل الخلق الخاّص. أّما البدیل اآلخر، أي التطّور، فھو سخٌف فارغ ویفتقر للجوھر أو

للمصداقیّة. یعتمد التطّور أیًضا على معجزةٍ – وھي التولّد الذاتّي – وھذه تتطلّب إیمانًا أكبر ألن قانون
السبب والتأثیر العلمّي األساسّي ال یدعمھا.

 
 

بإجراٍء آخر، فإن التطّور أكثر «تدیّنًا» من نظریّة الخلق. فنظریّة الخلق تسبّبت في ظھور ثالث
دیاناٍت فقط: المسیحیّة والیھودیّة واإلسالم. أّما نظریّة التطّور فتسبّبت في ظھور الجمع المتبقي من

الدیانات.
 
 



سوف یُخبِرك الُمفّكرون العقالنیّون أن األشیاء ال تصعد بانسیابیٍّة. یُخبِرنا القانون الثاني
للدینامیكا الحراریّة أن األشیاء تصبح مشّوشة بدالً من أن تكون ُمرتّبة. وھنا تتناقض نظریّة التطّور

مباشرةً مع أحد أكثر قوانین العلم األساسیّة، بینما نظریّة الخلق ال تدعمھ فحسب بل تتنبّأ بھ. على سبیل
المثال، تُخبِرنا نظریّة الخلق أن األمور ال بّد وأن كانت أكثر صعوًدا في الماضي حتّى یمكن أن تھبط

اآلن. وھذا «الھبوط المستمّر» ھو الذي سوف یُنھیھ الخالق/األلف (البدایة) ُمؤّدیًا دوره باعتباره
الُمتّمم/الیاء (النھایة).

 
رأینا في الفصل األّول «َمْن» أن النھایة (الیاء) ھو یسوع المسیح، وأنھ ھو أیًضا البدایة

(األلف)، أي الخالق. وفي النھایة سوف یبدأ في إعادة األرض إلى الحالة األصلیّة التي كانت علیھا
عندما خلقھا. فالھدف النھائّي � ھو إعادة األرض والبشریّة معًا إلى حالٍة من الكمال مثلما كان كّل

شيٍء قبل سقوط آدم وحواء في الخطیّة.
 

نھایة الشّر والعصیان
مثلما نرى حالة العالم تتدھور بشكٍل متزاید، یجب أّال نسأل لماذا توجد نھایةٌ. ینتشر الشّر
بسرعٍة وبصورةٍ متزایدة، ومع ذلك ال یزال الناس یأملون في عماھم بالسالم واالزدھار. عموًما،

رفض كلٌّ من الیھود واألمم ملك السالم، ولذلك ال بّد أن یأتي علیھم غضب هللا القادم. أّما أولئك الذین
ھم في مشیئتھ فقط فسوف یھربون من الغضب (تسالونیكي األولى 10:1؛ 9:5). تتطلّب خّطة هللا

الرئیسیّة وھدفھ عبر العصور أن ینتھي ھذا النظام العالمّي الذي یسوده الشیطان واإلنسان. خلق كّالً من
المالئكة والبشر بإرادةٍ حّرة. وفي جنّة عدن، من الواضح أن كّالً من المالئكة الساقطة، وھي ثلث

المجموع (الرؤیا 4:12)، واإلنسان قّرروا أن یتصّرفوا بأنفسھم. وعلى الفور أعلن هللا دینونتھ وصّرح
بأن ابن هللا األبدّي سوف یأتي إلنھاء العصیان (التكوین 15:3). ومنذ ذلك الحین، كانت نبّوات الكتاب
الُمقّدس كثیرة فیما یتعلّق بخّطة هللا للخالص وتعامالتھ المستمّرة بطول األناة مع اإلنسان قاسي القلب،

ودینوناتھ في الماضي والحاضر والمستقبل. وفي بطٍء انكشفت النبّوات بمرور الوقت وتحقّق الكثیر
منھا. إن ثبات هللا وتحقّق كلمتھ ھما ما یُقّدمان لنا اإلیمان والثقة بأن جمیع النبّوات الباقیة سوف تتحقّق

أیًضا.
 

قّدم لنا هللا النبّوة لیُؤّكد لنا أن مشیئتھ سوف تتّم في النھایة. وفي الصالة التي علّمھا الّرّب
لتالمیذه أمرھم أن یُصلّوا من أجل مجيء الملكوت وأن تتّم مشیئة هللا على األرض مثلما ھي في السماء

(متّى 10:6). وألنھ قال ذلك یمكننا أن نُصّدق أن هللا سوف یُنھي شّر اإلنسان وعصیانھ. دعونا ننظر
مّرةً أخرى في كلمتھ للبحث في مزیٍد من األسباب لمجيء النھایة (الیاء).

 

دینونة الشّر
تنبّأ أخنوخ، الجّد األكبر لنوح، بالنھایة، كما ذكر األسباب:

 

ْ ً



اِرِھْم یِسیِھ، ِلیَْصنََع َدْینُونَةً َعلَى اْلَجِمیعِ، َویُعَاقَِب َجِمیَع فُجَّ بُّ فِي َربََواِت قِّدِ «ُھَوَذا قَْد َجاَء الرَّ
ٌ ْعبَِة الَّتِي تََكلََّم بَِھا َعلَْیِھ ُخَطاة َعلَى َجِمیعِ أَْعَماِل فُُجوِرِھُم الَّتِي فََجُروا بَِھا، َوَعلَى َجِمیعِ اْلَكِلَماِت الصَّ

اٌر» (یھوذا 15-14). فُجَّ
 

نھایة الممالك غیر الیھودیّة
سوف یأتي النھایة إلعادة تأسیس عرش داود ومملكتھ. یُقّدم لنا سفر دانیال أربع إمبراطوریّات
عظیمة سوف تتبع مملكة داود: اإلمبراطوریّة البابلیّة، والفارسیّة، واإلغریقیّة، والرومانیّة. ویُبیّن لنا
سفر الرؤیا 2:13 أن ھذه اإلمبراطوریّات سوف یُعاد بناؤھا، وسوف تُؤیّد معًا ضّد المسیح وتُعاِرض

هللا. وسوف یضع الیاء نھایةً لھذه الممالك.
 

«َوفِي أَیَّاِم ھُؤالَِء اْلُملُوِك، یُِقیُم إِلھُ السََّماَواِت َمْملََكةً لَْن تَْنقَِرَض أَبًَدا، َوَمِلُكَھا الَ یُتَْرُك ِلَشْعٍب
آَخَر، َوتَْسَحُق َوتُْفنِي ُكلَّ ھِذِه اْلَمَماِلِك، َوِھَي تَثْبُُت إِلَى األَبَِد» (دانیال 44:2).

 

قیام المسیح ملًكا على الیھود
عند صلب یسوع، سخر الجنود الرومان منھ عندما وضعوا عالمة عند رأسھ تقول «ملك

الیھود». وفي النھایة، سوف یخضع جمیع الذین سخروا من المسیح تحت ُحكم ذاك من وصفوه بدقٍّة
عن غیر قصٍد.

 
، «ِلنُُمّوِ ِریَاَستِِھ، َوِللسَّالَِم الَ نَِھایَةَ َعلَى ُكْرِسّيِ َداُوَد َوَعلَى َمْملََكتِِھ، ِلیُثَبِّتََھا َویَْعُضَدَھا بِاْلَحّقِ َواْلبِّرِ

ِمَن اآلَن إِلَى األَبَِد. َغْیَرةُ َرّبِ اْلُجنُوِد تَْصنَُع ھَذا» (إشعیاء 7:9).
 

تشھد مقاطع أخرى على ملكوت یسوع:
 

بُّ اِإللھُ ُكْرِسيَّ َداُوَد أَبِیِھ، َویَْمِلُك َعلَى بَْیِت «ھَذا یَُكوُن َعِظیًما، َواْبَن اْلعَِلّيِ یُْدَعى، َویُْعِطیِھ الرَّ
یَْعقُوَب إِلَى األَبَِد، َوالَ یَُكوُن ِلُمْلِكِھ نَِھایَةٌ» (لوقا 33-32:1).

 
لن یملك النھایة على إسرائیل وحسب، بل على جمیع األمم:

 
«فَأُْعِطَي ُسْلَطانًا َوَمْجًدا َوَملَُكوتًا ِلتَتَعَبََّد لَھُ ُكلُّ الشُّعُوِب َواألَُمِم َواألَْلِسنَِة. ُسْلَطانُھُ ُسْلَطاٌن أَبَِديٌّ َما

لَْن یَُزوَل، َوَملَُكوتُھُ َما الَ یَْنقَِرُض» (دانیال 14:7).
 

بُّ َوْحَدهُ َواْسُمھُ َوْحَدهُ» (زكریّا بُّ َمِلًكا َعلَى ُكّلِ األَْرِض. فِي ذِلَك اْلیَْوِم یَُكوُن الرَّ «َویَُكوُن الرَّ
.(9:14

 
یكشف سفر الرؤیا أنھ في المستقبل سوف تصیر ممالك العالم للّرّب ومسیحھ (الرؤیا 15:11)،

وأنھ سیكون ملك الملوك ورّب األرباب (الرؤیا 16:19).



 
 

یعتقد بعض المسیحیّین اللیبرالیّین أن الكنیسة نفسھا ھي المملكة، وأنھ في النھایة سوف تھزم
الكنیسة ممالك العالم. ولتصدیق ھذا علیھم أن یُصّدقوا أن قائًدا مسیحی�ا سوف یرأس الدین اإلسالمّي في
أماكن مثل العراق أو إیران! ھذه الفكرة غیر مقبولٍة ألن المسیحیّة، كما ھي معروفة، لن تغزو الحشود

أو تسیطر علیھا. فا� وحده في النھایة، وفي الوقت الُمعیّن، سوف یضع حد�ا لإلثم والدیانات الباطلة.
وحتّى في ذلك الحین، سوف یحكمھم باعتباره ملك الملوك بقضیٍب من حدیٍد.

 
 

نھایة اإلثم والظلم
، َوأُقِیُم ِلَداُوَد ُغْصَن بِّر، فَیَْمِلُك َمِلٌك بُّ سوف یترّسخ البّر والعدل. «َھا أَیَّاٌم تَأْتِي، یَقُوُل الرَّ

َویَْنَجُح، َویُْجِري َحق�ا َوَعْدالً فِي األَْرِض» (إرمیا 5:23).
 

یُحذّر هللا العالم من أنھ في النھایة سوف یدین العالم بسبب الظلم الذي استمّر خالل «أسبوع»
اإلنسان، وأنھ لم ینس خطایا البشر. تتطلّب العدالة دینونة الخطیّة.

 
، اْلُجثَُث َكثِیَرةٌ یَْطَرُحونََھا فِي ُكّلِ بُّ یُِّد الرَّ «فَتَِصیُر أََغانِي اْلقَْصِر َوالَِوَل فِي ذِلَك اْلیَْوِم، یَقُوُل السَّ

ُموَن اْلَمَساِكیَن ِلَكْي تُبِیُدوا بَائِِسي األَْرِض، قَائِِلیَن: «َمتَى َمْوِضعٍ بِالسُُّكوِت». اِْسَمعُوا ھَذا أَیَُّھا اْلُمتََھّمِ
َج َمَواِزیَن َر اِإلیفَةَ، َونَُكبَِّر الشَّاقَِل، َونُعَّوِ یَْمِضي َرأُْس الشَّْھِر ِلنَبِیَع قَْمًحا، َوالسَّْبُت ِلنَْعِرَض ِحْنَطةً؟ ِلنَُصغِّ
... أَلَْیَس ِمْن أَْجِل ھَذا تَْرتَِعُد األَْرُض، َویَنُوُح ُكلُّ َساِكٍن فِیَھا، َوتَْطُمو ُكلَُّھا َكنَْھٍر، َوتَِفیُض َوتَْنُضُب اْلِغّشِ

َكنِیِل ِمْصَر؟» (عاموس 5-3:8، 8).
 

نھایة الملوك القدامى وإقامة ملوك جدد
یجب أن یكون أحد أسباب نھایة طرق ھذا العالم لھ أھمیّةٌ حقیقیّة لقّدیسي هللا الذین فیما یتعلّق

بالقّوة االقتصادیّة والسیاسیّة واالجتماعیّة كانوا أقرب إلى الذیل من الرأس. سوف «یعزل» الّرّب أولئك
الذین في السلطة ویعطي الُحكم لقّدیسیھ على جمیع األشیاء المجتمعیّة والمادیّة.

 
یُسو اْلعَِلّيِ فَیَأُْخذُوَن اْلَمْملََكةَ َویَْمتَِلُكوَن اْلَمْملََكةَ إِلَى األَبَِد َوإِلَى أَبَِد اآلبِِدیَن... َوُكْنُت أَْنُظُر ا قِّدِ «أَمَّ

یِسيِ اْلعَِلّيِ، َوبَلََغ یُن ِلِقّدِ یِسیَن فَغَلَبَُھْم َحتَّى َجاَء اْلقَِدیُم األَیَّاِم، َوأُْعِطَي الّدِ َوإَِذا ھَذا اْلقَْرُن یَُحاِرُب اْلِقّدِ
یُسوَن اْلَمْملََكةَ... َواْلَمْملََكةُ َوالسُّْلَطاُن َوَعَظَمةُ اْلَمْملََكِة تَْحَت ُكّلِ السََّماِء تُْعَطى ِلَشْعِب اْلَوْقُت، فَاْمتَلََك اْلِقّدِ
، َوَجِمیُع السَّالَِطیِن إِیَّاهُ یَْعبُُدوَن َویُِطیعُوَن» (دانیال 18:7، 22-21، یِسي اْلعَِلّيِ. َملَُكوتُھُ َملَُكوٌت أَبَِديٌّ قِّدِ

.(27
 

یتحّدث األصحاح السادس من رسالة كورنثوس األولى عن ھویّة القّدیسین المذكورین أعاله،
بعد أن أخبرنا بوضوحٍ عن ما ال یُمثّلونھ. یُوّضح أنھم لیسوا مضاجعو ذكوٍر وال سارقون وال سّكیرون



وال فاسقون وال زناة. ولكنھم أولئك الذین اغتسلوا وتقّدسوا وتبّرروا باسم الّرّب یسوع المسیح وبروح
هللا.

 
یُنھي الیاء طرق ھذا العالم لینقل األمور إلى قّدیسیھ الذین قبلوا تقدمة هللا عن ذنوبھم – الیاء

نفسھ.
 

القرن المذكور أعاله في دانیال 7 ھو الملك العظیم المستقبلّي (واألخیر)، أي ضّد المسیح.
ویتمتّع ھو ونبیّھ الكذّاب بـ «الشرف» الُممیّز كونھما أّول شخصین یُلقیان في بحیرة النار (الرؤیا

20:19). وھذا سبٌب ُمھّم بشكٍل خاّص بخصوص سبب عودة الّرّب – أي لوضع نھایة لھما.
 

إعادة تجّمع إسرائیل وبناء الھیكل
 

سوف یأتي المسیّا، كما ھو مذكوٌر في المقاطع التالیة، ویعید جمع كّل إسرائیل ویبني ھیكلھ
األلفّي.

 
«َویَْرفَُع َرایَةً ِلألَُمِم، َویَْجَمُع َمْنِفیِّي إِْسَرائِیَل، َویَُضمُّ ُمَشتَّتِي یَُھوَذا ِمْن أَْربَعَِة أَْطَراِف األَْرِض»

(إشعیاء 12:11).
 

«َوِحینَئٍِذ تَْظَھُر َعالََمةُ اْبِن اِإلْنَساِن فِي السََّماِء. َوِحینَئٍِذ تَنُوُح َجِمیُع قَبَائِِل األَْرِض، َویُْبِصُروَن
ْوِت، فَیَْجَمعُوَن ةٍ َوَمْجٍد َكثِیٍر. فَیُْرِسُل َمالَئَِكتَھُ بِبُوق َعِظیِم الصَّ اْبَن اِإلْنَساِن آتِیًا َعلَى َسَحاب السََّماِء بِقُوَّ

یَاحِ، ِمْن أَْقَصاِء السََّماَواِت إِلَى أَْقَصائَِھا» (متّى 31-30:24). ُمْختَاِریِھ ِمَن األَْربَعِ الّرِ
 

ال یأِت لیعید جمع بني إسرائیل وحسب بل لیبني الھیكل ویحمل الجالل ویتسلّط على ُكرسیّھ
(زكریّا 13:6). سوف یُعِلن عن مجده (إشعیاء 5:40) ومن ذلك الیوم فصاعًدا یعلم بیت إسرائیل أنھ

الّرّب إلھھم (حزقیال 22:39).
 

فصل الخراف عن الجداء
ِ یِسیَن َمعَھُ، فَِحینَئٍِذ یَْجِلُس َعلَى ُكْرِسّي «َوَمتَى َجاَء اْبُن اِإلْنَساِن فِي َمْجِدِه َوَجِمیُع اْلَمالَئَِكِة اْلِقّدِ

اِعي اْلِخَراَف ِمَن اْلِجَداِء» َمْجِدِه. َویَْجتَِمُع أََماَمھُ َجِمیُع الشُّعُوِب، فَیَُمیُِّز بَْعَضُھْم ِمْن بَْعٍض َكَما یَُمیُِّز الرَّ
(متّى 32-31:25).

 
بحسب متّى 15:24-20، سوف تُجَمع الخراف من الطائعین الذین، على سبیل المثال، یكونوا

قد ھربوا إلى الجبال طلبًا للملجأ. وسوف یكونون أیًضا أولئك الذین صنعوا أعماالً حسنة وقّدموا الطعام
والماء والملبس وزاروا المرضى أو المساجین. سوف یدخلون إلى ملكوت األلفیّة ویستمّرون في حیاةٍ

مدیدة ویُربّون األطفال في ظّل ظروٍف شبھ مثالیّة.
 



أّما الجداء فسوف یكونون أولئك الخطاة الذین لم یصنعوا أعماًال حسنة، والذین سوف یسمعون
تلك الكلمات الُمّروعة: «اْذَھبُوا َعنِّي یَا َمالَِعیُن إِلَى النَّاِر األَبَِدیَِّة اْلُمعَدَّةِ ِإلْبِلیَس َوَمالَئَِكتِِھ» (متّى

.(41:25
 

في متّى 38:24-39 تُشبّھ أولئك الجداء بمن رفضوا الفلك في أیّام نوح فجرفھم الطوفان. تنّص
اآلیة 39 بوضوحٍ على أنھم سوف یُؤخذون بالطریقة نفسھا:

 
ُجوَن، إِلَى اْلیَْوِم ُجوَن َویَُزّوِ «ألَنَّھُ َكَما َكانُوا فِي األَیَّاِم الَّتِي قَْبَل الطُّوفَاِن یَأُْكلُوَن َویَْشَربُوَن َویَتََزوَّ

الَِّذي َدَخَل فِیِھ نُوٌح اْلفُْلَك. َولَْم یَْعلَُموا َحتَّى َجاَء الطُّوفَاُن َوأََخَذ اْلَجِمیَع، َكذِلَك یَُكوُن أَْیًضا َمِجيُء اْبِن
اِإلْنَساِن».
 

یصف المسیح بكلماتھ الدینونة على من سوف یترأسھم، ویشیر إلى الجداء بالزوان:
 

َواُن َویُْحَرُق بِالنَّاِر، ھَكَذا یَُكوُن فِي اْنِقَضاِء ھَذا اْلعَالَِم: یُْرِسُل اْبُن اِإلْنَساِن «فََكَما یُْجَمُع الزَّ
َمالَئَِكتَھُ فَیَْجَمعُوَن ِمْن َملَُكوتِِھ َجِمیَع اْلَمعَاثِِر َوفَاِعِلي اِإلثِْم» (متّى 41-40:13).

 

نھایة الدین
 

سوف یأتي النھایة لیتخلّص من الدین. فالدین یُلقي على المرء عمالً یُؤّدیھ حتّى «یقبلھ» هللا.
ولكن ما یریده هللا عالقة، و«العمل» المطلوب ھو القبول البسیط – فالعمل الضرورّي كلھ تّم بالفعل

على الصلیب!
 

َوانِي َوَرَجاَساِت األَْرِض» (الرؤیا 5:17).51 ودین یضرب الدین بجذوره في بابل. فھي «أُمُّ الزَّ
«العصر الجدید» في یومنا ھذا ھو الدین نفسھ الذي كان في بابل. فأّي إلٍھ مقبوٌل. یحاول الناس مّرةً
أخرى الوصول لإلشباع بقّوتھم وإرشادھم، كما كان في أیّام بابل القدیمة: «َوقَالُوا: «َھلُمَّ نَْبِن ألَْنفُِسنَا

َد َعلَى َوْجِھ ُكّلِ األَْرِض» (التكوین 4:11). َمِدینَةً َوبُْرًجا َرأُْسھُ بِالسََّماِء. َونَْصنَُع ألَْنفُِسنَا اْسًما ِلئَالَّ نَتَبَدَّ
 

تتلّخص جمیع الدیانات الُمرتّدة 52 في لغز بابل ھذا، التي سیكون لھا نفوذٌ سیاسّي كبیر حتّى
أنھا سوف تجلس على الوحش (ضّد المسیح) لفترةٍ من الزمن (الرؤیا 3:17).

 

نھایة عصیان الیھود
 

سوف یأتي النھایة بسبب خطیّة الیھود وعصیانھم. یطرح الكتاب الُمقّدس السؤال: «لماذا؟»
الیھود ثم یُقّدم الجواب.

 

َ َ ُ ْ َ



بَّ إِلھَ آبَائِِھِم بُّ ھَكَذا ِلھِذِه األَْرِض َوِلھَذا اْلبَْیِت؟ فَیَقُولُوَن: ِمْن أَْجِل أَنَُّھْم تََرُكوا الرَّ «ِلَماَذا َعِمَل الرَّ
الَِّذي أَْخَرَجُھْم ِمْن أَْرِض ِمْصَر، َوتََمسَُّكوا بِآِلَھٍة أُْخَرى َوَسَجُدوا لََھا َوَعبَُدوَھا، ِلذِلَك َجلََب َعلَْیِھْم ُكلَّ ھَذا

» (أخبار األیّام الثاني 22-21:7). ّرِ الشَّ
 

سوف یفي الّرّب بوعود اللعنات بسبب عصیان إسرائیل ضّده: «َوُكلُّ إِْسَرائِیَل قَْد تَعَدَّى َعلَى
َشِریعَتَِك، َوَحاُدوا ِلئَالَّ یَْسَمعُوا َصْوتََك، فََسَكْبَت َعلَْینَا اللَّْعنَةَ َواْلَحْلَف اْلَمْكتُوَب فِي َشِریعَِة ُموَسى َعْبِد ِهللا،
ألَنَّنَا أَْخَطأْنَا إِلَْیِھ» (دانیال 11:9). سوف یحدث ھذا بسبب خطایا قادة إسرائیل «السَّافِِكیَن فِي َوَسِطَھا َدَم

یِقیَن» (مراثي إرمیا 13:4). ّدِ الّصِ
 

سوف یسألون ھذا على الرغم من أنھم قد حصلوا على الجواب بإیجاٍز شدید (وباختصاٍر
تاریخّي) من الشھید األّول للمسیح (المسیّا)، في األصحاح السابع من سفر أعمال الرسل.

 

نضح أولئك الذین صلبوا المسیح
إرمیا مثاٌل للمسیّا من حیث أنھ یُشبّھ نفسھ بخروٍف. كان «َكَخُروِف َداِجٍن» یُساق إلى الذبح.

أرادوا أن یقطعوه «ِمْن أَْرِض األَْحیَاِء» (إرمیا 19:11). ھذا المقطع ھو بوضوحٍ مثاٌل لرجل األوجاع
(یسوع المسیح) في إشعیاء 53: «... َكَشاةٍ تَُساُق إِلَى الذَّْبحِ... َمْن َكاَن یَُظنُّ أَنَّھُ قُِطَع ِمْن أَْرِض

األَْحیَاِء؟» (إشعیاء 8-7:53).
 

عند صلب المسیح «أََجاَب َجِمیُع الشَّْعب َوقَالُوا: «َدُمھُ َعلَْینَا َوَعلَى أَْوالَِدنَا» (متّى 25:27)!
ُجِل، َوُصوَرتُھُ أَْكثََر ِمْن بَنِي آَدَم. وعلى الصلیب تشّوه منظره و«َكاَن َمْنَظُرهُ َكَذا ُمْفَسًدا أَْكثََر ِمَن الرَّ

ھَكَذا یَْنِضُح أَُمًما َكثِیِریَن [یسفك دمھم]» (إشعیاء 15-14:52).
 

ألن الشعب رذل المسیّا «ِمیَاهَ ِشیلُوهَ اْلَجاِریَةَ بُِسُكوٍت»، فسوف یجلب «َمِلَك أَشُّوَر» (ضّد
المسیح) لیفیض ویعبر على شعبھ (إشعیاء 6:8-7). وبما أن الجمیع أخطأوا وأعوزھم مجد هللا، ولیس

شعبھ فقط (رومیة 23:3)، فسوف یسفك الّرّب دماء األمم الذین رفضوه (الرؤیا 18:14).
 

یُوّضح الكتاب الُمقّدس أن جمیع الناس مسؤولون عن صلب المسیح على الرغم من أن خّطة
الخالص كانت خّطة هللا ومشیئتھ. «ألَنَّھُ بِاْلَحِقیقَِة اْجتََمَع َعلَى فَتَاَك اْلقُدُّوِس یَُسوَع، الَِّذي َمَسْحتَھُ،

ِھیُروُدُس َوبِیالَُطُس اْلبُْنِطيُّ َمَع أَُمٍم َوُشعُوِب إِْسَرائِیَل، ِلیَْفعَلُوا ُكلَّ َما َسبَقَْت فَعَیَّنَْت یَُدَك َوَمُشوَرتَُك أَْن
یَُكوَن» (أعمال الرسل 28-27:4).

 
إن أجرة الخطیّة موت (رومیة 23:6). لكن النبأ الساّر ھو أنھ بما أن ابن هللا كان بال خطیٍّة، فإن

موتھ یفتح الطریق للحیاة لجمیع من یؤمنون بھ ذبیحةً عنھم.
 

نھایة العنف والربح الشریر وُحكم األمم



سوف یُنھي هللا العنف على األرض مّرةً أخرى، مثلما فعل في أیّام نوح (التكوین 1:6). سوف
یأتي إلنھاء نجاح األشرار (إرمیا 1:12) وأزمنة األمم (لوقا 24:21) الذین حكموا إسرائیل منذ سنة

606 قبل المیالد.
 

نھایة اللعنة
 

تُبیّن العدید من النبّوات والوعود من هللا بوضوحٍ كبیر أنھ في نھایة المطاف سوف یصّب الیاء
اللعنة على العالم. إلیك بعضھا: «ألَنَّ اْنتَِظاَر اْلَخِلیقَِة یَتََوقَُّع اْستِْعالََن أَْبنَاِء ِهللا. إِْذ أُْخِضعَِت اْلَخِلیقَةُ ِلْلبُْطِل
َجاِء. ألَنَّ اْلَخِلیقَةَ نَْفَسَھا أَْیًضا َستُْعتَُق ِمْن ُعبُوِدیَِّة اْلفََساِد لَْیَس َطْوًعا، بَْل ِمْن أَْجِل الَِّذي أَْخَضعََھا   َعلَى الرَّ

یَِّة َمْجِد أَْوالَِد ِهللا» (رومیة 21-19:8). إِلَى ُحّرِ
 

«َوالَ تَُكوُن لَْعنَةٌ َما فِي َما بَْعُد» (الرؤیا 3:22).
 

یَّةُ َواألَْرُض اْلیَابَِسةُ، َویَْبتَِھُج اْلقَْفُر َویُْزِھُر َكالنَّْرِجِس... َویَِصیُر السََّراُب أََجًما، «تَْفَرُح اْلبَّرِ
ئَاِب، فِي َمْربِِضَھا َداٌر ِلْلقََصِب َواْلبَْرِدّيِ» (إشعیاء 1:35، 7). َواْلَمْعَطَشةُ یَنَابِیَع َماٍء. فِي َمْسِكِن الذِّ

 
ّبِ َعلَى اْلِحْنَطِة َوَعلَى اْلَخْمِر «فَیَأْتُوَن َویَُرنُِّموَن فِي ُمْرتَفَعِ ِصْھیَْوَن، َویَْجُروَن إِلَى ُجوِد الرَّ
ْیِت َوَعلَى أَْبنَاِء اْلغَنَِم َواْلبَقَِر. َوتَُكوُن نَْفُسُھْم َكَجنٍَّة َریَّا، َوالَ یَعُوُدوَن یَذُوبُوَن بَْعُد» (إرمیا َوَعلَى الزَّ

.(12:31
 

نھایة األلم والمرض والموت الُمبّكر
توجد أخباٌر ألولئك الذین زاولوا فنون وعلوم الشفاء. في النھایة، سوف یصبح أطباء األسنان

والُممّرضات واألطباء وغیرھم فجأةً عاطلین عن العمل!
 

«َواْلَمْوُت الَ یَُكوُن فِي َما بَْعُد، َوالَ یَُكوُن ُحْزٌن َوالَ ُصَراٌخ َوالَ َوَجٌع فِي َما بَْعُد، ألَنَّ األُُموَر
األُولَى قَْد َمَضْت» (الرؤیا 4:21).

 
ّمِ تَتَفَتَُّح. ِحینَئٍِذ یَْقِفُز األَْعَرُج َكاِإلیَِّل َویَتََرنَُّم ِلَساُن «ِحینَئٍِذ تَتَفَقَُّح ُعیُوُن اْلعُْميِ، َوآَذاُن الصُّ

یَِّة ِمیَاهٌ، َوأَْنَھاٌر فِي اْلقَْفِر» (إشعیاء 6-5:35). األَْخَرِس، ألَنَّھُ قَِد اْنفََجَرْت فِي اْلبَّرِ
 

بِيَّ یَُموُت اْبَن ِمئَِة َسنٍَة، «الَ یَُكوُن بَْعُد ُھنَاَك ِطْفُل أَیَّاٍم، َوالَ َشْیٌخ لَْم یُْكِمْل أَیَّاَمھُ. ألَنَّ الصَّ
َواْلَخاِطُئ یُْلعَُن اْبَن ِمئَِة َسنٍَة» (إشعیاء 20:65).

 

نھایة الحروب والِملكیّة الخاطئة
 

ْ ُ



«فَیَْقِضي بَْیَن ُشعُوٍب َكثِیِریَن. یُْنِصُف ألَُمٍم قَِویٍَّة بَِعیَدةٍ، فَیَْطبَعُوَن ُسیُوفَُھْم ِسَكًكا، َوِرَماَحُھْم
ٍة َسْیفًا، َوالَ یَتَعَلَُّموَن اْلَحْرَب فِي َما بَْعُد» (میخا 3:4). ةٌ َعلَى أُمَّ َمنَاِجَل. الَ تَْرفَُع أُمَّ

 
سوف یُنھي هللا الِملكیّة الخاطئة لألرض. في البدایة، منح هللا الُحكم والسلطان آلدم (التكوین 1)،

وقد منحھ آدم بدوره إلى الشیطان في السقوط (التكوین 2). وعد هللا باستعادتھ من خالل المسیح
(التكوین 3)، الذي ھو آدم الثاني واألخیر (رومیة 14:5).

 
المسیح ھو النسیب وفادي البشریّة. دفع ثمن الفداء بسفك دمھ (الرؤیا 9:5). وفي النھایة سوف

یُخِرج الشیطان وقّواتھ من موقع سلطانھم الُمؤقّت على األرض (الرؤیا 20:19؛ 3:20). ثم یُؤّسس
الُحكم الدینّي مثلما كان مقصوًدا آلدم، اإلنسان األّول (واألخیر حتّى المسیح)، الذي ُصنَِع على صورتھ.

 
ا أَنَا فَقَْد َمَسْحُت َمِلِكي َعلَى ِصْھیَْوَن َجبَِل قُْدِسي... اْسأَْلنِي فَأُْعِطیََك األَُمَم ِمیَراثًا لََك، «أَمَّ

َوأَقَاِصَي األَْرِض ُمْلًكا لََك» (المزمور 6:2، 8).
 

نھایة الحكومة الظالمة
 

من بین النھایات األخرى الكثیرة التي ستُرّحب بھا البشریة بأذرعٍ مفتوحة نھایة السیاسات
واألنظمة السیاسیّة الظالمة، بما في ذلك الطغاة والُمستبّدین.

 
«ألَنَّھُ یُولَُد لَنَا َولٌَد [ابن اإلنسان الذي یشھد على إنسانیّتھ] َونُْعَطى اْبنًا [ابن هللا الشاھد على

ألوھیّتھ]... َویُْدَعى اْسُمھُ َعِجیبًا، ُمِشیًرا، إِلًھا قَِدیًرا، أَبًا أَبَِدی�ا، َرئِیَس السَّالَِم. ِلنُُمّوِ ِریَاَستِِھ، َوِللسَّالَِم الَ
، ِمَن اآلَن إِلَى األَبَِد» (إشعیاء 6:9- نَِھایَةَ َعلَى ُكْرِسّيِ َداُوَد َوَعلَى َمْملََكتِِھ، ِلیُثَبِّتََھا َویَْعُضَدَھا بِاْلَحّقِ َواْلبِّرِ

.(7
 

«فَأُْعِطَي ُسْلَطانًا َوَمْجًدا َوَملَُكوتًا ِلتَتَعَبََّد لَھُ ُكلُّ الشُّعُوِب َواألَُمِم َواألَْلِسنَِة. ُسْلَطانُھُ ُسْلَطاٌن أَبَِديٌّ َما
لَْن یَُزوَل، َوَملَُكوتُھُ َما الَ یَْنقَِرُض» (دانیال 14:7).

 

نھایة الالمباالة تجاه أورشلیم
 

كان من نصیب األّمة الیھودیّة طوال التاریخ الُمسّجل التحیّز الظالم واالضطھاد. وھذا أیًضا
سوف ینتھي.

 
ّبِ، إِلَى ّبِ، َویَْجتَِمُع إِلَْیَھا ُكلُّ األَُمِم، إِلَى اْسِم الرَّ وَن أُوُرَشِلیَم ُكْرِسيَّ الرَّ َماِن یَُسمُّ «فِي ذِلَك الزَّ

یِر» (إرمیا 17:3). ّرِ أُوُرَشِلیَم، َوالَ یَْذَھبُوَن بَْعُد َوَراَء ِعنَاِد قَْلبِِھِم الّشِ
 

ْ ُ ً َ ْ



«َویَُكوُن فِي ذِلَك اْلیَْوِم أَنَّ ِمیَاًھا َحیَّةً تَْخُرُج ِمْن أُوُرَشِلیَم نِْصفَُھا إِلَى اْلبَْحِر الشَّْرقِّيِ، َونِْصفَُھا إِلَى
بُّ َمِلًكا َعلَى ُكّلِ األَْرِض» (زكریّا 8:14- ْیِف َوفِي اْلَخِریِف تَُكوُن. َویَُكوُن الرَّ اْلبَْحِر اْلغَْربِّيِ. فِي الصَّ

.(9
 

نھایة الدموع والندم
 

ّبِ یَْرِجعُوَن َویَأْتُوَن إِلَى ِصْھیَْوَن بِتََرنٍُّم، سوف یُنھي هللا دموع الیھود وأحزانھم. «َوَمْفِدیُّو الرَّ
ُد» (إشعیاء 10:35). سوف َوفََرٌح أَبَِديٌّ َعلَى ُرُؤوِسِھِم. اْبتَِھاٌج َوفََرٌح یُْدِرَكانِِھْم. َویَْھُرُب اْلُحْزُن َوالتَّنَھُّ

وحِ اْلیَائَِسِة» (إشعیاء تنتھي أیّام نوحھم (إشعیاء 20:60). وسوف یرتدون «ِرَداَء تَْسبِیحٍ ِعَوًضا َعِن الرُّ
ُحُھْم ِمْن ُحْزنِِھْم» (إرمیا 13:31). یِھْم َوأُفَّرِ 3:61)، «... َوأَُعّزِ

 
بالنسبة لبقیّة الجموع من كّل أّمٍة وقبیلة وشعٍب ولساٍن الذین یصبحون میراث هللا خالل الضیقة،

سوف یُقّدم هللا ھذا الوعد العظیم «َویَْمَسُح هللاُ ُكلَّ َدْمعٍَة ِمْن ُعیُونِِھْم» (الرؤیا 17:7).

 
 

 

ُملّخٌص
بعد تنقیة إسرائیل في أتون الضیقة، سوف تكون مستعدةً للتوبة (التحّول إلى هللا). وسوف یدینھا

على خطایاھا بما في ذلك رفض المسیّا. سوف یُنھي ھیمنة األمم على إسرائیل ویُحّول أّمة إسرائیل
بأكملھا في ذلك الیوم وحده (زكریّا 9:3؛ إشعیاء 8:66). یا لھ من مستقبٍل مجید إلسرائیل وللشعب

الیھودّي!
 

ال تكون الضیقة (وقت ضیقة یعقوب) للیھود الذین رفضوا هللا وحسب بل لجمیع أبناء آدم
(البشر عموًما). فمنذ زمان اإلنسان في جنّة عدن فصاعًدا اختار أن یتصّرف بنفسھ. لن یتبقّى أّي شيٍء

للخالق أن یفعلھ سوى إنھاء كّل شيٍء. إنھ آٍت لعقاب اإلنسان على خطیّتھ (إشعیاء 21:26) وللدینونة
ولالنتقام على إراقة الدماء (الرؤیا 10:6). إنھ آٍت لیسحق البعض (المزمور 6:110) ولیُحّطم آخرین

بقضیٍب من حدیٍد (المزمور 9:2). على مّر العصور سوف یكون قد أظھر للعالم أن اإلنسان بدون هللا ال
یمكنھ سوى أن یتسبّب في الفوضى ووجع القلب، وأن اإلنسان الخاطىء الذین یُتَرك لنفسھ لن یجد

إشباًعا لنفسھ بقّوتھ الخاّصة بل سیُدّمر نفسھ واألرض وكّل شيٍء فیھا (متّى 22:24؛ الرؤیا 18:11).
 

یأتي الیاء إلنھاء األنظمة الشّریرة الیوم. أظھر النعمة لألشرار، لكن األشرار یستمّرون في
شّرھم وتمّردھم (إشعیاء 10:26). أّما الدیّان فسوف یدین اإلنسان ویعاقبھ على الدم الذي أراقھ

والخطایا التي ارتكبھا (الرؤیا 10:6). وسوف یجازي كّل واحٍد حسب أعمالھ.

 



 
الفصل السادس

كیف تكون النھایة؟
 

الكتاب الُمقّدس یُقّدم التفاصیل
 

األسئلة التي تدور حول الكیفیّة غالبًا ما تبدو األكثر إثارة لالھتمام. وبالتأكید، فإن السؤال: «كیف تكون
النھایة؟» لیس استثناًء. لدینا الكثیر من التفاصیل حول نھایة الزمان على صفحات الكتاب الُمقّدس، أكثر
مّما قد یعتقد كثیرون. وكما رأینا، توجد الكثیر من النبّوات في كلمة هللا بخصوص الیوم األخیر لإلنسان

وبدایة یوم الّرّب الُمكّون من ألف سنٍة. وتوجد الكثیر غیرھا بخصوص كیفیّة نھایتھ. كما رأینا في
الفصل الثالث، «متى»، سوف تكون النھایة یوم 10 تشري، في عید یوم كیبور (یوم الغفران)، وھو

أقدس األیّام عند الیھود. جمیع اإلسرائیلیّین المؤمنین المتروكین بعد تطھیرھم من خالل الضیقة سوف
یتضّرعون � في ذلك الیوم بالصالة.

 
رأینا في وقٍت سابق أن هللا قال إنھ سوف یذھب ویرجع إلى مكانھ إلى أن یطلب فیھ

اإلسرائیلیّون وجھھ في بؤسھم (ھوشع 15:5). سوف یسألون: «ِلَماَذا تَْحُجُب َوْجَھَك َوتَْنَسى َمَذلَّتَنَا
َوِضیقَنَا» (المزمور 24:44).

 

یُستعلن في قّوٍة
 

سوف یكون تضّرع الیھود في النھایة: «الَ تَْحُجْب َوْجَھَك َعنِّي... أَْسِمْعنِي َرْحَمتََك فِي اْلغََداةِ،
ألَنِّي َعلَْیَك تََوكَّْلُت» (المزمور 8-7:143).

 
َن. أَْبِرْق ، َطأِْطْئ َسَماَواتَِك َواْنِزِل. اْلِمِس اْلِجبَاَل فَتَُدّخِ وبعد تسبیح هللا سوف یضیفون: «یَا َربُّ

ْدُھْم [األعداء]. أَْرِسْل ِسَھاَمَك َوأَْزِعْجُھْم» (المزمور 6-5:144). بُُروقًا َوبَّدِ
 

في صموئیل الثاني 22، وفي اآلیات المتطابقة في المزمور 18، یظھر الملك داود كمثاٍل
لمستقبل إسرائیل. بعد أن یرفع الیھود الصالة الواردة أعاله، نرى هللا یستجیب لھا. تعطینا كلمة هللا

التفاصیل أدناه:
 

، َوإِلَى إِلِھي َصَرْخُت، فََسِمَع ِمْن َھْیَكِلِھ َصْوتِي، َوُصَراِخي َدَخَل أُذُنَْیِھ. بَّ «فِي ِضیِقي َدَعْوُت الرَّ
ْت، ألَنَّھُ َغِضَب. َصِعَد ُدَخاٌن ِمْن أَْنِفِھ، ِت األَْرُض َواْرتَعََشْت. أُُسُس السََّماَواِت اْرتَعََدْت َواْرتَجَّ فَاْرتَجَّ

َونَاٌر ِمْن فَِمِھ أََكلَْت. َجْمٌر اْشتَعَلَْت ِمْنھُ. َطأَْطأَ السََّماَواِت َونََزَل، َوَضبَاٌب تَْحَت ِرْجلَْیِھ. َرِكَب َعلَى
یحِ. َجعََل الظُّْلَمةَ َحْولَھُ ِمَظالٍَّت، ِمیَاًھا َحاِشَكةً َوَظالََم اْلغََماِم... َكُروٍب، َوَطاَر َوُرئَِي َعلَى أَْجنَِحِة الّرِ

َي اْلقَِوّيِ، ِمْن ُمْبِغِضيَّ ألَنَُّھْم أَْقَوى ِمنِّي. أَْرَسَل ِمَن اْلعُلَى فَأََخَذنِي، نََشلَنِي ِمْن ِمیَاٍه َكثِیَرةٍ. أَْنقََذنِي ِمْن َعُدّوِ
بُّ َسنَِدي» (صموئیل الثاني 12-7:22، 19-17). أََصابُونِي فِي یَْوِم بَِلیَّتِي، َوَكاَن الرَّ



 
نرى في نھایة المقطع أعاله أن سیاق ذلك ھو «فِي یَْوِم بَِلیَّتِي» - أي یوم الّرّب. سوف یكون ھذا
، َطأِْطْئ َسَماَواتَِك َواْنِزِل» وقد یوم النھایة، ونھایة أعداء إسرائیل. نرى ذلك عند طلب الیھود: «یَا َربُّ

حدث بالفعل أن الّرّب «َطأَْطأَ السََّماَواِت َونََزَل»!
 

األرض ترتجف
 

عندما یقترب الّرّب من األرض فإنھا تبدأ باالرتجاف:
 

«اَْلِجبَاُل تَْرُجُف ِمْنھُ، َوالتِّالَُل تَذُوُب، َواألَْرُض تُْرفَُع ِمْن َوْجِھِھ، َواْلعَالَُم َوُكلُّ السَّاِكنِیَن فِیِھ»
(ناحوم 5:1).

 
«اِْنَسَحقَِت األَْرُض اْنِسَحاقًا. تََشقَّقَِت األَْرُض تََشقُّقًا. تََزْعَزَعِت األَْرُض تََزْعُزًعا. تََرنََّحِت

األَْرُض تََرنًُّحا َكالسَّْكَراِن، َوتََدْلَدلَْت َكاْلِعْرَزاِل، َوثَقَُل َعلَْیَھا َذْنبَُھا، فََسقََطْت َوالَ تَعُوُد تَقُوُم» (إشعیاء
.(20-19:24

 
یبدو أن األرض تبدأ حرفی�ا في «االرتجاف والتزعزع». قبل أن تبدأ األرض في االھتزاز، تبدأ

األمم في االرتجاف والجبال في االنھیار (حبقوق 6:3)، ویأتي هللا من مكاٍن یُدعى تیمان 53، وھي
مدینةٌ في أدوم (ُمسّماة على اسم أحفاد عیسو على الحدود الجنوبیّة الشرقیّة لفلسطین؛ انظر الحاشیة).

في إشعیاء 1:63-6، یُقال إن القادم من أدوم یأتي في مجٍد ومالبسھ ُملّطخةٌ بالدماء. ھذا ھو الّرّب الذي
یأتي بشخصھ ضّد أعداء إسرائیل في یوم النقمة.

 

تجّمع الصقور
 

الصقور الطائرة في وسط السماء سوف تُظِلمھا (الرؤیا 17:19)، وبالتأكید سوف یدّب في
الجیوش التي اجتمعت ضّد إسرائیل الخوف والرعب. ولھذا أعّد الّرّب ذبیحةً وسوف تكون الصقور
جزًءا من «ضیوفھ» (صفنیا 7:1). سوف یجعل الّرّب أعداء إسرائیل یعثرون كالعُمي قبل أن یسكب

دمھم ولحمھم (صفنیا 17:1). تكون إراقة الدماء ھائلة ومفاجئة لدرجة أنّھ ال یمكن وصفھا سوى بعصر
العنب.

 

یوم الظلمة
 

یربط معظم الناس بین الّرّب والنور كما یجب أن یكون. ولكن عندما یأتي كقاٍض سوف یرافقھ
الظالم.

 

َ



ّبِ َظالًَما الَ نُوًرا، َوقَتَاًما َوالَ نُوَر لَھُ» (عاموس 20:5). «أَلَْیَس یَْوُم الرَّ
 

بَاُب َحْولَھُ» (المزمور 2:97). «السََّحاُب َوالضَّ
 

صوت هللا الھادر
 

قبل أن یخطو الیاء على جبل الزیتون، یأتي صوتھ من الھیكل في السماء (الرؤیا 17:17).
الصوت المھیب الُمدّوي لن یكون سوى صوت هللا. ھذا الصوت ھو الصوت نفسھ الذي صرخ

«بَِصْوٍت َعِظیٍم» قبل ألفّي سنٍة. كان قد أكمل للتّو عمل الفداء وصرخ من على الصلیب «قَْد أُْكِمَل»
(یوحنّا 30:19).

 
سوف یظھر المسیح في مجده ویبدو أنھ لھ صوٌت أعظم بكثیٍر! ألنھ بعد دینونة الجام الّسابع

!» (الرؤیا 17:16). ینطق الیاء ھذه على ھواء األرض، یصرخ الصوت من ھیكل السماء قائالً: «قَْد تَمَّ
الكلمات الحاسمة من السماء قبل العودة إلى األرض.

 
في ذلك الوقت لن یكون الّرّب بحاجٍة لالنتظار أكثر من ذلك قبل العودة. في الجلجثة، وضع

الدینونة على نفسھ. وعلى مّر القرون، وخصوًصا من خالل الضیقة، صّب دینونةً متزایدة وكان دائًما
ما یُشیر للخطاة إلى صلیبھ من أجل الخالص والنجاة. وكّل ما تبقّى اآلن ھو العودة وإزالة األشرار

أنفسھم من األرض.
 

ّبِ یَأْتِي ِمْن بَِعیٍد. َغَضبُھُ ُمْشتَِعٌل َواْلَحِریُق َعِظیٌم. َشفَتَاهُ ُمْمتَِلئَتَاِن َسَخًطا، َوِلَسانُھُ «ُھَوَذا اْسُم الرَّ
بُّ َجالََل َصْوتِِھ، َویُِري نُُزوَل ِذَراِعِھ بَِھیََجاِن ُع الرَّ َكنَاٍر آِكلٍَة... تَُكوُن لَُكْم أُْغنِیَّةٌ َكلَْیلَِة تَْقِدیِس ِعیٍد... َویَُسّمِ

َغَضٍب َولَِھیِب نَاٍر آِكلٍَة، نَْوٍء َوَسْیل َوِحَجاَرةِ بََرٍد... ألَنَّ «تُْفتَةَ» ُمَرتَّبَةٌ ُمْنذُ األَْمِس، ُمَھیَّأَةٌ ِھَي أَْیًضا
ّبِ َكنَْھِر ِكْبِریٍت تُوقُِدَھا» (إشعیاء 27:30، ِلْلَمِلِك، َعِمیقَةٌ َواِسعَةٌ، ُكوَمتَُھا نَاٌر َوَحَطٌب بَِكثَْرةٍ. نَْفَخةُ الرَّ

.(33 ،30-29
(سوف یالحظ القُّراء أن المقطع أعاله یوحي بالحدث الذي یُقام في یوم احتفاٍل ُمقّدس).

الدینونات تعید تشكیل األرض
 

بعد الصوت العظیم للنھایة تواجھ األرض أسوأ زلزلٍة ال مثیل لھا في جمیع العصور. بما أن
ھذا الجام السابع یُصّب على جو األرض، تكون األرض كلّھا محكوٌم علیھا بالزلزلة. تنبّأ أنبیاء العھد

القدیم على وجھ التحدید بھذه الدینونة:
 

«َوفِي َغْیَرتِي، فِي نَاِر َسَخِطي تََكلَّْمُت، أَنَّھُ فِي ذِلَك اْلیَْوِم یَُكوُن َرْعٌش َعِظیٌم فِي أَْرِض
إِْسَرائِیَل» (حزقیال 19:38).

 
«َوأَُزْلِزُل ُكلَّ األَُمِم. َویَأْتِي ُمْشتََھى ُكّلِ األَُمِم» (حجي 7:2).



 
ھذه الزلزلة العالمیّة األخیرة ھي التي سوف تُغیّر طبیعة األرض بأكملھا. فیما تغرق سالسل

الجبال في جمیع أنحاء العالم، سوف تنھار جمیع المدن الرئیسیّة في جمیع أنحاء العالم، ولكن أورشلیم
وحدھا سوف تبقى!

 
ّبِ ِمثُْل َجبَِل ِصْھیَْوَن، الَِّذي الَ یَتََزْعَزُع، بَْل یَْسُكُن إِلَى الدَّْھِر» (المزمور لُوَن َعلَى الرَّ «اَْلُمتََوّكِ

.(1:125
 

سوف یجعل هللا األشیاء جمیلةً لأللفیّة من خالل ھذه الكارثة. سوف تكون صھیون جمیلة
ومرتفعة (المزمور 2:48). وبعد أن تُسّوى المدن الُملّوثة سوف تُبنَى مدٌن جدیدة سلمیّة. سوف تقضي

الزلزلة على سالسل الجبال الكبیرة والجزر في العالم. وسوف یستعید هللا التضاریس المستویة التي
كانت موجودة قبل الكارثة العظیمة األخیرة الُمتمثّلة في طوفان نوح.

 
«ُكلُّ َوَطاٍء یَْرتَِفُع، َوُكلُّ َجبَل َوأََكَمٍة یَْنَخِفُض، َویَِصیُر اْلُمْعَوجُّ ُمْستَِقیًما، َواْلعََراقِیُب َسْھالً»

(إشعیاء 4:40).
 

بسبب فترة الضیقة تتناثر األجسام السماویّة، كما أن الجفاف في جمیع أنحاء العالم واإلشعاع
الشمسّي الُمكثّف والكثیر من مظلّة بخار الماء سوف یُستعاد. وھذا سوف یُعید المناخ االستوائّي كما في
زمان الدیناصورات وزمان نوح قبل الطوفان. كما أن الدفیئة العالمیّة سوف تدعم من جدیٍد نمّو النباتات

الوفیرة وتمنع التحّركات العاّمة للھواء مثل األعاصیر والزوابع. سوف تتشّكل أیًضا الینابیع الجوفیّة
الباردة تحت الماء (إشعیاء 18:41).

 
وبالتأكید فإن االضطرابات البركانیّة سوف تعید تزوید التربة بالُمغذّیات والعناصر النادرة.

سوف تصبح النباتات والحیوانات التي ال حصر لھا والناس (مثل إیزابل) عوامل تسمیٍد وُمغذّیات
عضویّة للتربة أیًضا. سوف تولد الحیاة من الموت.

 

البرق والعواصف الرعدیّة وأمواج الجذر
 

«َوَغِضبَِت األَُمُم، فَأَتَى َغَضبَُك َوَزَماُن األَْمَواِت ِلیَُدانُوا، َوِلتُْعَطى األُْجَرةُ ِلعَبِیِدَك األَْنبِیَاِء
غَاِر َواْلِكبَاِر، َوِلیُْھلََك الَِّذیَن َكانُوا یُْھِلُكوَن األَْرَض. َواْنفَتََح َھْیَكُل ِهللا فِي یِسیَن َواْلَخائِِفیَن اْسَمَك، الّصِ َواْلِقّدِ
السََّماِء، َوَظَھَر تَابُوُت َعْھِدِه فِي َھْیَكِلِھ، َوَحَدثَْت بُُروٌق َوأَْصَواٌت َوُرُعوٌد َوَزْلَزلَةٌ َوبََرٌد َعِظیٌم» (الرؤیا

.(19-18:11
 

یُقّدم لنا سفر المزامیر وصفًا لكیفیّة استعالن الیاء: «ِمَن الشُّعَاعِ قُدَّاَمھُ َعبََرْت ُسُحبُھُ. بََرٌد َوَجْمُر
بُّ ِمَن السََّماَواِت، َواْلعَِليُّ أَْعَطى َصْوتَھُ، بََرًدا َوَجْمَر نَاٍر. أَْرَسَل ِسَھاَمھُ فََشتَّتَُھْم، َوبُُروقًا نَاٍر. أَْرَعَد الرَّ
، ِمْن نَْسَمِة ِریحِ َكثِیَرةً فَأَْزَعَجُھْم، فََظَھَرْت أَْعَماُق اْلِمیَاِه، َواْنَكَشفَْت أُُسُس اْلَمْسُكونَِة ِمْن َزْجِرَك یَا َربُّ

أَْنِفَك» (المزمور 15-12:18).



 
یشرح سفر حبقوق المقطع أعاله: «َوَكاَن لََمعَاٌن َكالنُّوِر. لَھُ ِمْن یَِدِه ُشعَاٌع، َوُھنَاَك اْستِتَاُر

قُْدَرتِِھ» (حبقوق 4:3). بینما تغرق الجبال یزأر العمق (البحر) ویرفع أمواجھ ویُرِسل سیالً من الماء
(حبقوق 10:3). سوف تجتاج موجات المّد العظیمة األرض فتطمو وتغرق (عاموس 5:9). وإلى جانب

تغییر األرض اتّجاھھا المحورّي 54 (إشعیاء 20:24)، سوف یتسبّب ھذا في فیضاناٍت واسعة النطاق
للسواحل وما ورائھا.

 

السحب المالئكیّة
 

رأینا أن مجيء ابن اإلنسان سوف تصاحبھ سحٌب بحسب كلمات المسیح نفسھ (متّى 30:24).
سوف یركب الكروبیم (المالئكة المحیطة بعرشھ) وینزل. یصف األصحاح األّول من سفر حزقیال

الكروبیم/المركبات (سحابةٌ ھائلة). كما أن هللا لدیھ عدٌد من المركبات األخرى أیًضا:
 

َرةٌ» (المزمور 17:68). یُذّكرنا أخنوخ قائالً: «ُھَوَذا قَْد َجاَء «َمْرَكبَاُت ِهللا ِرْبَواٌت، أُلُوٌف ُمَكرَّ
یِسیِھ» (یھوذا 14). السحب والمركبات والمالئكة سوف تكون مرتبطةً معًا بُّ فِي َربََواِت قِّدِ الرَّ

(المزمور 4-3:104).
 

عند استعالن الّرّب من السماء سوف یكون ھذا بمركباٍت ولھیب ناٍر (إشعیاء 15:66)، ومع
المالئكة ولھیب ناٍر. في النھایة، سوف یكون مع جمیع قّدیسیھ (تسالونیكي األولى 13:3). یا لھ من

موكٍب مجید! فأولئك الذین قبلوا منا الفداء بالمسیح، مع المالئكة، سوف یعودون إلى األرض!
 

خروج األتقیاء
 

سوف یخرج األتقیاء لتنفیذ الدینونة! «ِلیَْبتَِھجِ األَتِْقیَاُء بَِمْجٍد. ِلیَُرنُِّموا َعلَى َمَضاِجِعِھْم. تَْنِویَھاُت
ْیِن فِي یَِدِھْم. ِلیَْصنَعُوا نَْقَمةً فِي األَُمِم، َوتَأِْدیبَاٍت فِي الشُّعُوِب. ألَْسِر ِهللا فِي أَْفَواِھِھْم، َوَسْیٌف ذُو َحدَّ
ُملُوِكِھْم بِقُیُوٍد، َوُشَرفَائِِھْم بُِكبُول ِمْن َحِدیٍد. ِلیُْجُروا بِِھِم اْلُحْكَم اْلَمْكتُوَب. َكَراَمةٌ ھَذا ِلَجِمیعِ أَتِْقیَائِِھ»

(المزمور 9-5:149).
 

وأخیًرا، ینتھي «األسبوع» الطویل الذي یحكم فیھ إلھ ھذا الزمان (الشیطان) مع الرؤساء
والّسالطین وأجناد الشّر الروحیّة (أفسس 12:6)، وسوف ینتھي أیًضا المخادعون البشر الذین

یرفضون المسیح. عالوةٌ على ذلك، سوف یصبح مالئكة هللا وأولئك الذین ھم في المسیح ُمنفّذین
للدینونة. سوف نكون بعد ذلك مثل المالئكة في عالم الروح.

 
كانت المالئكة تُجري معارك هللا في الماضي، ولكن ھذه المّرة فإن أولئك الذین في المسیح

والذین سیؤخذون من األرض بالموت أو باالختطاف (الذین یؤخذون من األرض وھم أحیاٌء مثل إیلیّا)
سوف یعملون بالتنسیق مع المالئكة. سوف نُؤّدي أموًرا خارقة للطبیعة.



 
بُمجّرد أن یرید هللا استخدام كائنات خارقة للطبیعة، سوف تكون معركة ھرمجدون في الیوم
األخیر قصیرة ولكنھا ستكون حاسمة. أخبر مسیّا إسرائیل الجمیع أنھ بناًء على طلبھ یمكنھ أن یحشد
أكثر من اثني عشر جیًشا من المالئكة (متّى 53:26)، وھو ما سیفعلھ في معركة الیوم األخیر ھذه.

وبذلك ستكون لدیھ أكثر مّما یكفي من «قّوة النار». باإلضافة إلى ذلك، بما أن جبلة اإلنسان من تراٍب
حتّى في مجده، فإن ھذه المعركة األخیرة للخیر على الشّر تنتھي بُمجّرد أن تبدأ.

 

تحقّق األمثلة التاریخیّة
 

األحداث والشخصیّات التاریخیّة في العھد القدیم رموٌز ألشیاٍء في العھد الجدید، وھي أشیاٌء
سوف تحدث حتّى بعد سنواٍت أو آالف السنین الحقًا. وكما ھو ُموّضٌح سابقًا، یُعرف ھذا بـ «المثال» أو

«المثال األّولّي». على سبیل المثال، فإن تقدمة إبراھیم إلسحاق «مثاٌل» لتقدیم هللا اآلب لالبن.
 

تكلّم زكریّا النبّي عن «ِرَجاُل آیٍَة» (زكریّا 8:3). وتكلّم إشعیاء النبّي عن أشخاٍص «آیَاٍت،
َوَعَجائَِب فِي إِْسَرائِیَل» (إشعیاء 18:8). ویُعلّمنا بولس الّرسول «فَھِذِه األُُموُر َجِمیعَُھا أََصابَتُْھْم ِمثَاالً،

َوُكتِبَْت ِإلْنَذاِرنَا نَْحُن الَِّذیَن اْنتََھْت إِلَْینَا أََواِخُر الدُُّھوِر» (كورنثوس األولى 11:10).
 

ولذلك سوف یعید التاریخ نفسھ، على األقّل في المثال، في معركة ھرمجدون. باإلضافة إلى
ذلك، فإن وادي یھوشافاط (المعروف الیوم بوادي قدرون) ھو الوادي نفسھ الذي ستحدث فیھ معركة

نھایة الزمان (یوئیل 2:3؛ 12:3).
 

اإلصابة بالجنون
 

الجیوش التي تحاول الزحف ضد أورشلیم سوف تصاب بالجنون (زكریّا 4:12). في الماضي
أرسل هللا ارتعاًدا إلى جانب رجفٍة (صموئیل األّول 15:14)، وأربك جیًشا مقاوًما لدرجة أنھم بدأوا في
ضرب بعضھم البعض بأسلحتھم (صموئیل األّول 20:14). تُظِھر المعارك القدیمة إلسرائیل بوضوحٍ

أن هللا القدیر تدّخل بعناصر فائقة للطبیعة، ویمكن أن نتأّكد من أنھ لن یترّدد في استخدام األسالیب نفسھا
مّرةً أخرى.

 
انطفاء الشمس

تخبّط الملوك األموریّین منذ زماٍن طویل في االرتباك عندما نزلت علیھم حجارةٌ عظیمة من
السماء وحدث شيٌء خارق للشمس (یشوع 10:10-13). وفي النھایة نرى تحقیق ھذا المثال. سوف

یستخدم هللا البََرد مّرةً أخرى (الرؤیا 21:16) وسوف تخضع الشمس للتحّكم الخارق في الظھیرة
(عاموس 9:8).

 
االرتباك والرعب

 



ألقى هللا أعداء إسرائیل في ارتباٍك في عدٍد من المناسبات. ھزم جدعون المدیانیّین عندما جعلھم
الرب یقتلون بعضھم بعًضا بسیوفھم في الوقت الذي نفخ فیھ رجال جدعون أبواقھم (القضاة 22:7).

وأربك هللا أعداء إسرائیل في عھد یھوشافاط. كان عدد اإلسرائیلیّین قلیالً جد�ا لدرجة أنھم لم یستطیعوا
عمل شيٍء سوى تسبیح الّرّب والتماسھ. استجاب الّرّب صالتھم وأربك األعداء حتّى قتل األعداء

بعضھم بعًضا (أخبار األیّام الثاني 23:20). رأینا في وقٍت سابق أن مالك الّرّب، أي النھایة أو الیاء
(یسوع)، قتل مائة وخمسة وثمانین ألفًا في لیلٍة واحدة قبل شروق الشمس (الملوك الثاني 35:19). كما

نشر هللا الرعب في األرامیّین وجعلھم یھربون في العشاء عندما أسمعھم صوت مركباٍت وصوت جیٍش
عظیم (الملوك الثاني 7-6:7).

 
حرب الكائنات الفائقة للطبیعة

 
استخدم هللا منذ فترةٍ طویلة الكائنات السماویّة في قواتھ الُمسلّحة. وفي إحدى المّرات تمّكن

الملك داود من سماع جیش هللا الفائق للطبیعة الذي كان سیخرج قبلھ لیخوض المعركة.
 

«َوِعْنَدَما تَْسَمُع َصْوَت َخَطَواٍت فِي ُرُؤوِس أَْشَجاِر اْلبَُكا، ِحینَئٍِذ اْحتَِرْص، ألَنَّھُ إِْذ َذاَك یَْخُرُج
بُّ أََماَمَك ِلَضْرِب َمَحلَِّة اْلِفِلْسِطینِیِّیَن» (صموئیل الثاني 24:5). الرَّ

 
وبعد صالةٍ من ألیشع، تمّكن غالٌم من رؤیة جیش الّرّب الفائق للطبیعة. «َوَصلَّى أَِلیَشُع َوقَاَل:
بُّ َعْینَيِ اْلغُالَِم فَأَْبَصَر، َوإَِذا اْلَجبَُل َمْملُوٌء َخْیالً َوَمْرَكبَاِت نَاٍر ، اْفتَْح َعْینَْیِھ فَیُْبِصَر». فَفَتََح الرَّ «یَا َربُّ

َحْوَل أَِلیَشَع» (الملوك الثاني 17:6). ُضِربَْت قّوات العدّو الغازیة في وقٍت الحق بالعمى.
 

كانت ھذه المعارك في العھد القدیم كلّھا «أمثلة». جمیع العناصر الفائقة للطبیعة في ھذه
المعارك القدیمة إلسرائیل سوف تُستخَدم مّرةً أخرى في معركة ھرمجدون القصیرة، كما ھو ُموّضٌح

فیما بعد. فالّرّب رھیٌب ومھیٌب إلسرائیل وھو قاضیھا، كما أنھ أكثر مھابة وھو حامیھا!
 

بعد دخول ضّد المسیح وقّواتھ إلى أورشلیم وھم ینھبون البیوت ویفضحون النساء (زكریّا
2:14)، یُقّرر الّرّب القتال من أجل إسرائیل كما كان في األیّام الماضیة!

 
یِسیَن َمعََك» (زكریّا 5:14). بُّ إِلِھي َوَجِمیُع اْلِقّدِ «َویَأْتِي الرَّ

 
«ِمثَْل اْلفَْجِر ُمْمتَد�ا َعلَى اْلِجبَاِل. َشْعٌب َكثِیٌر َوقَِويٌّ لَْم یَُكْن نَِظیُرهُ ُمْنذُ األََزِل، َوالَ یَُكوُن أَْیًضا بَْعَدهُ

إِلَى ِسنِي َدْوٍر فََدْوٍر. قُدَّاَمھُ نَاٌر تَأُْكُل، َوَخْلفَھُ لَِھیٌب یَْحِرُق» (یوئیل 3-2:2).
 

بُّ یُْعِطي َصْوتَھُ أََماَم َجْیِشِھ. إِنَّ َعْسَكَرهُ َكثِیٌر ِجد�ا» (یوئیل 11:2). «َوالرَّ
 

نحن الذین في المسیح (سواء بالموت أو باالختطاف) نكون في ھذا الجیش الھائل. سوف نلتقي
بالجیش الموصوف في إشعیاء 26:5 الذي ھو بمعاییر األرض جیٌش ھائل. سوف یكون ھذا الجیش



األرضّي ھو الجیش نفسھ الذي استخدمھ هللا لتطھیر وتنقیة شعبھ المختار والذي ستكون فیھ جثث الیھود
ْبِل فِي األَِزقَِّة» (إشعیاء 5:25). «... َكالّزِ

 

رایةٌ فوق أورشلیم
 

سوف تجذب رایةٌ الجیوش المعادیّة للمسیحیّین إلى أورشلیم (إشعیاء 26:5). وفي الوقت نفسھ،
یأتي الجیش المسیحّي المسیانّي من السماء (إشعیاء 3:13-5). یتعیّن أن تكون لھذه الّرایة قیمتھا. ینبغي

أن تبدو قویّة بما یكفي لجذب كّل جیوش العالم، ولكن لیس بالقّوة التي تجعلھم یھربون قبل األوان.
وبالتأكید، لن تكون جمیع جیوش العالم ضروریّة إلنھاء سحق الیھود القالئل المتبقین في إسرائیل. ربّما

تكون الّرایة ھي المائة وأربعة وأربعون ألفًا المختومین بشكٍل فائق للطبیعة من األذى الجسدّي ألنھم
یظھرون في النھایة على جبل صھیون مع الحمل، مسیّا إسرائیل (الرؤیا 1:14). من ناحیٍة أخرى، من
الصعب تصدیق أنھ إذا كان مسیّا إسرائیل (أي هللا نفسھ) ھناك، فسوف یكون من الغباء على أّي جیٍش

أو جیوٍش أن تأتي ضّده بأّي عدٍد من الصفوف أو األسلحة! ربّما لن یكشف المسیح في البدایة عن مجده
الظاھر بالظالم المحیط (المزمور 2:97) كي یسمح لجیوش ضّد المسیح بالتجّمع من أجل اإلبادة

الوشیكة.
 

في العھد القدیم، ھرب ألٌف من اإلسرائیلیّین من زجرة واحٍد (إشعیاء 17:30). وقریبًا سوف
یكون الوقت لتبادل الدور. كما في أیّام یشوع، سوف یطرد واحٌد من اإلسرائیلیّین ألفًا من العدّو (یشوع

10:23). عندما یُدِرك الیھود أن المسیّا سوف یصل للقتال من أجلھم، سوف یكتسبون جرأةً أبعد من
الوصف:
 

بُّ ُسكَّاَن أُوُرَشِلیَم، فَیَُكوُن اْلعَاثُِر ِمْنُھْم فِي ذِلَك اْلیَْوِم ِمثَْل َداُوَد، َوبَْیُت «فِي ذِلَك اْلیَْوِم یَْستُُر الرَّ
ّبِ أََماَمُھْم» (زكریّا 8:12). َداُوَد ِمثَْل ِهللا، ِمثَْل َمالَِك الرَّ

 
وضع هللا سوابق في طریقة تصّرفھ على األرض. عندما یرى اإلسرائیلیّون أن القّدوس معھم
سوف یخرجون بجرأةٍ. ومثلما انتظر داود حتّى سمع صوت خطوات القّوات في رؤوس أشجار البُكا

[البلسٍم] ثم تحّرك بسرعٍة (صموئیل الثاني 24:5)، سوف یفعل اإلسرائیلیّون الشيء نفسھ. عندما
یسمعون وینظرون الجیش الخارق، الذي سیكون عندئٍذ في العالم الروحّي على أورشلیم، ویعرفون أننا
مستعّدون للقتال من أجلھم، سوف یخرجون بال خوٍف! ولكي تنتھي المعركة بالسرعة حسب النبّوة، من
الممكن أّال یضّطر الیھود سوى لإلشارة إلى شخٍص ما بإصبعھم ونحن (جیش المسیح السماوّي) سوف

نقتلھ.
 

كرة النار العظیمة
«َویَِصیُر نُوُر إِْسَرائِیَل نَاًرا َوقُدُّوُسھُ لَِھیبًا، فَیُْحِرُق َویَأُْكُل َحَسَكھُ َوَشْوَكھُ فِي یَْوٍم َواِحٍد» (إشعیاء

.(17:10
 



القّدوس ھو مسیّا إسرائیل المنتظر. بما أن رسالة رومیة تُخبِرنا أنھ لیس بارٌّ وال واحٌد وأن
الجمیع أخطأوا (10:3، 23)، فھذا یُبیّن أنھ وفقًا إلشعیاء 6:9 فإن ھذا القّدوس ھو هللا-اإلنسان. لن

یكوى سوى األسد الخارج من سبط یھوذا، المسیّا الحقیقّي، الذي یعود للقتال من أجل إسرائیل المحبوبة.
 

یھتّم المسیّا اھتماًما شخصی�ا بخادمھ البائس ضّد المسیح. تنعّم ھذا المسیّا الكذّاب، جنبًا إلى جنٍب
مع الشیطان، «بالنجاح» الدنیوّي الكبیر وخصوًصا ضّد الیھود. ومع ذلك، سوف یصل ھذا النجاح إلى
نھایتھ ألن المسیّا سوف یُبِطلھ «بُِظُھوِر َمِجیئِِھ» (تسالونیكي الثانیة 8:2). وبمثل ھذا الظھور المنكشف

لن یشّك أحٌد على وجھ األرض في أن هللا القدیر، ملك الیھود، ھو الذي جاء لیُحقّق النصر النھائّي.
 

«اَ�ُ َجاَء ِمْن تِیَماَن، َواْلقُدُّوُس ِمْن َجبَِل فَاَراَن. ِسالَْه. َجالَلُھُ َغطَّى السََّماَواِت، َواألَْرُض اْمتَألَْت
ِمْن تَْسبِیِحِھ. َوَكاَن لََمعَاٌن َكالنُّوِر. لَھُ ِمْن یَِدِه ُشعَاٌع، َوُھنَاَك اْستِتَاُر قُْدَرتِِھ» (حبقوق 4-3:3).

 
سوف یجتمع الوحش (ضّد المسیح) وملوك األرض وجیوشھم معًا لخوض حرٍب ضّد ملك

الملوك ورّب األرباب (الرؤیا 19:19). سوف یُختَطف الوحش (زعیمھم) ویُقاد بسرعٍة وھو على قید
الحیاة إلى جھنّم، بحیرة النار (الرؤیا 20:19، 10:20، 14-15). كانت جھنّم مكانًا للذبائح الوثنیّة 55،

وفي زمان یسوع كانت مقلبًا للنفایات خارج أورشلیم. استخدم یسوع نارھا المستمّرة كصور إیضاحٍ
للدینونات القادمة. یجب عدم الخلط بین جھنّم والھاویة التي ھي مكاٌن وسیط لألشرار. (لالّطالع على

مناقشٍة أكثر تفصیالً، انظر القسمین «الھاویة سوف تُؤّدي دورھا» و«بحیرة النار» في الفصل الرابع).
االسم ُمشتقٌّ من ابن ھنّوم، وھو واٍد في إسرائیل. كانت منطقة تُفتة في وادي ھنّوم ویتّضح ارتباطھا

بضّد المسیح:
 

«ألَنَّ «تُْفتَةَ» ُمَرتَّبَةٌ ُمْنذُ األَْمِس، ُمَھیَّأَةٌ ِھَي أَْیًضا ِلْلَمِلِك، َعِمیقَةٌ َواِسعَةٌ، ُكوَمتَُھا نَاٌر َوَحَطٌب
ّبِ َكنَْھِر ِكْبِریٍت تُوقُِدَھا» (إشعیاء 33:30). بَِكثَْرةٍ. نَْفَخةُ الرَّ

 
في ھذا الوقت تنزل ناٌر من السماء وتحرق جیش العالم (المزمور 3:97؛ الرؤیا 9:20)، وھذا

تحقیٌق للوعد الوارد في العبرانیّین 27:10 «... قُبُوُل َدْینُونٍَة ُمِخیٌف، َوَغْیَرةُ نَاٍر َعتِیَدةٍ أَْن تَأُْكَل
یَن». اْلُمَضاّدِ

 

نھوض الیھود لالنتصار
«َویَُكوُن بَْیُت یَْعقُوَب نَاًرا، َوبَْیُت یُوُسَف لَِھیبًا» (عوبدیا 18).

 
ةٌ ِلي بَِرّبِ اْلُجنُوِد إِلِھِھْم. فِي ذِلَك اْلیَْوِم أَْجعَُل «فَتَقُوُل أَُمَراُء یَُھوَذا فِي قَْلبِِھْم: إِنَّ ُسكَّاَن أُوُرَشِلیَم قُوَّ
أَُمَراَء یَُھوَذا َكِمْصبَاحِ نَاٍر بَْیَن اْلَحَطِب، َوَكِمْشعَِل نَاٍر بَْیَن اْلُحَزِم. فَیَأُْكلُوَن ُكلَّ الشُّعُوِب َحْولَُھْم َعِن اْلیَِمیِن

َوَعِن اْلیََساِر، فَتَثْبُُت أُوُرَشِلیُم أَْیًضا فِي َمَكانَِھا بِأُوُرَشِلیَم» (زكریّا 6-5:12).
 

یُحَرق البعض على رؤوسھم (إرمیا 45:48). أّما اآلخرون فسوف یُدِركھم الرعب «فَیَْرتَاُعوَن.
ْوَن َكَواِلَدةٍ. یَْبَھتُوَن بَْعُضُھْم إِلَى بَْعٍض. ُوُجوُھُھْم ُوُجوهُ لَِھیٍب» (إشعیاء تَأُْخذُُھْم أَْوَجاٌع َوَمَخاٌض. یَتَلَوَّ



.(8:13
 

«َوتَِصیُر الشُّعُوُب َوقُوَد ِكْلٍس، أَْشَواًكا َمْقُطوَعةً تُْحَرُق بِالنَّاِر» (إشعیاء 12:33).
 

التنّخر الفورّي
 

یصف الّرّب أیًضا ما ھو أكثر من ُمجّرد ناٍر. «ِلذِلَك یُْرِسُل السَّیُِّد، َسیُِّد اْلُجنُوِد، َعلَى ِسَمانِِھ
[جیوش ضّد المسیح] ُھَزاالً، َویُوقُِد تَْحَت َمْجِدِه َوقِیًدا َكَوقِیِد النَّاِر» (إشعیاء 16:10).

 
یربط الّرّب ھنا بین الھزال والنار، ولكن ھذه النار «َوقِیًدا َكَوقِیِد النَّاِر». تُطِلق النار مواًدا

ُمرّكبة مثل الھیدروكربونات وتترك ُمرّكبات بسیطة مثل ثاني أكسید الكربون. وھذه في األساس عملیّة
أكسدةٍ سریعة للغایة. باإلشارة إلى مصطلح وقید یستخدم الّرّب تشبیًھا ألسرع طریقٍة لألكسدة معروفة

لدى الشعب في زمان إشعیاء. یبحث الكیمیائیّون والباحثون في ھذا المجال عن طرٍق لتغییر عملیّة
األكسدة. من خالل األكسدة الُمتغیّرة یمكن تفتیح األسنان أو تبطئة التآكل. ومن خالل األكسدة البطیئة
نشیخ. إذا استمّرت عملیّة الشیخوخة لفترةٍ كافیة، فإن ما ھو حيٌّ یتأكّسد حتّى یصبح ُمتنّخًرا أو میّتًا.

 
ضربة النار المذكورة أعاله ُموّضحةٌ في زكریّا 12:14:

 
بُّ ُكلَّ الشُّعُوِب الَِّذیَن تََجنَُّدوا َعلَى أُوُرَشِلیَم. لَْحُمُھْم ْربَةُ الَّتِي یَْضِرُب بَِھا الرَّ «َوھِذِه تَُكوُن الضَّ

یَذُوُب َوُھْم َواقِفُوَن َعلَى أَْقَداِمِھْم، َوُعیُونُُھْم تَذُوُب فِي أَْوقَابَِھا، َوِلَسانُُھْم یَذُوُب فِي فَِمِھْم».
 

عندما یذوب شيٌء ما بینما یكون المرء على قدمیھ وقبل أن یسقط معناه الموت المفاجئ في
الواقع! وفي لمح البصر بعد ذلك سوف تتأكّسد األنسجة الحیّة أو تذوب أو تتنّخر.

 
یطلب الُمؤلّف من القُّراء القدرة على التحّمل فیما یروي قّصةً تُوّضح ما یحدث مع األنسجة

الُمتنّخرة.
 

عندما كنت أدرس علم األمراض في كلیّة الطّب بجورجیا كان علینا أن نفحص األعضاء من
التشریح والتخمین بخصوص سبب وفاة الشخص. قبل أن یموت أحد األشخاص الذین خضعوا

للتشریح، أخبره طبیبھ أّال یُؤّدي أیّة تمارین. كان یعانى من نوبٍة قلبیّة وقیل لھ إن بعض مواضع أنسجة
القلب كان علیھا إصالح نفسھا قبل أن یبدأ ببطٍء في أّي نشاط ریاضّي.

 
ولكن المریض قّرر الركض بدالً من االستماع للطبیب! وبینما كان یركض بدأ ضغط قلبھ في
االرتفاع واتّسع موضع القلب الذي أصبح ُمتنّخًرا مّما أّدى النفجار قلبھ مثل البالون. كان ھذا الموضع

ُمتّسقًا كالجبن، وكان یمكن للمرء بسھولٍة وضع إصبعھ علیھ. لم یتعیّن عليَّ حتّى أن أخّمن ما حدث لھذا
الشخص المسكین. تمّزق قلبھ بسبب التنّخر الُجبنّي. مات النسیج وأصبح لیّنًا جد�ا. عندما كانت قّوة



الضّخ اإلضافّیة من الموضع الجیّد من قلبھ تمارس الضغط فوق ما یمكن أن یحتملھ الموضع الضعیف
انفجر قلبھ حرفی�ا.

 
لم أقل ھذا كلّھ لنشر الخوف بل ألقّدم صورةً واضحة لما سیحدث عندما یصیب الّرّب جیوش

المقاومین بالتنّخر الشامل.
 

على سبیل المثال، إذا أصیبت أنسجة المرء، بما في ذلك األوردة والشرایین، بالتنّخر فجأةً،
فسوف یتسبّب ضغط الدم الداخلّي في انفجار الدم في كّل مكاٍن. من الُمؤّكد أن األمر سوف یتطلّب

حافًزا فائقًا كي یتسبّب في تنّخٍر فورّي مثل ھذا، لكن النتیجة المادیّة واضحة جد�ا. یمكن للمرء أن یتخیّل
فقط نتائج التنّخر الفورّي للجسم بأكملھ.

 
یُذّكرنا الكتاب الُمقّدس بأن أسرار الكون محفوظة في ذھن المسیح: «اْلُمذََّخِر فِیِھ َجِمیُع ُكنُوِز

اْلِحْكَمِة َواْلِعْلِم» (كولوسي 3:2). وبالتالي فإنھ یعرف جمیع أسرار العلم ... ولكن ھناك المزید. «الَِّذي
» (كولوسي ... الَِّذي ُھَو قَْبَل ُكّلِ َشْيٍء، َوفِیِھ یَقُوُم اْلُكلُّ ُھَو ُصوَرةُ ِهللا َغْیِر اْلَمْنُظوِر... فَإِنَّھُ فِیِھ ُخِلَق اْلُكلُّ

.(17-15:1
 

«الَِّذي، َوُھَو بََھاُء َمْجِدِه، َوَرْسُم َجْوَھِرِه، َوَحاِمٌل ُكلَّ األَْشیَاِء بَِكِلَمِة قُْدَرتِِھ» (العبرانیّین 3:1).
 

ال یملك المسیح كّل المعرفة وكّل العلم فحسب، بل المسیح ھو الذي فیھ یقوم الكّل وھو حامل كّل
األشیاء. وبالتالي فإنھ القّوة فیما وراء ما نُسّمیھ في العلم بقّوة الترابط النووّي. كما أن المسیح ھو الذي
یحافظ على جمیع الشحنات الموجبة للبروتونات في النواة معًا. ولذلك ال تتراجع عن بعضھا البعض

مّما یتسبّب في تفّكك األشیاء.
 

وبما أن المسیح یحمل كّل األشیاء معًا، بما في ذلك األنسجة الضاّمة لإلنسان، فمن السھل علیھ
أن یرخیھ مّما یُؤّدي إلى نتائج لحظیّة.

 
 

یعتقد كثیٌر من الناس أن ھذا التنّخر اللحظّي سوف یحدث بسبب انفجاٍر نووّي، مثل القنبلة
النیوترونیّة. ولكن توجد عّدة أموٍر خاطئة في ھذه الفكرة. فانفجاٌر من ھذا النوع لن تكون لھ الدقّة

الجراحیّة الالزمة إلزالة الزوان دون إزالة الحنطة. وأیًضا لیس من المعقول أن نعتقد أن هللا سوف
یسمح لإلنسان بأن یحّل محلّھ في نقمتھ العادلة عند ھذه النقطة، وأن یتخلّص شخصی�ا من جمیع أعدائھ.

ولكن النھایة ھو من یتسبّب في ضربة الضربات [الوبأ].
 
 

دعونا نلقي نظرةً أخیرة من خالل حبقوق النبّي فیما یصف استعالن الّرّب ویربط بین
«ضربة» نھایة الزمان في زكریّا 12:14 وبین الّرّب: «َوَكاَن لََمعَاٌن َكالنُّوِر. لَھُ ِمْن یَِدِه ُشعَاٌع، َوُھنَاَك

اْستِتَاُر قُْدَرتِِھ. قُدَّاَمھُ َذَھَب اْلَوبَأُ» (حبقوق 4:3-5). وھكذا، یأتي الوبأ من الّرّب ولیس من قنبلٍة
نیوترونیّة.



 

كروم الغضب
 

سوف تنفجر جثث أعداء هللا حرفی�ا وسوف ینفجر الدم من الشرایین واألوردة. سوف یكون
األمر بحسب النبّوة، مثل الدوس على العنب كما ھو مذكوٌر في الرؤیا 18:14-20. فأعداء هللا سفكوا
دمھ واآلن حانت النقمة التي طال انتظارھا. تأّمل في ھذا الوصف الالفت للُمؤلّف ھنري موریس في

كتابھ سّجل الرؤیا:
 

«سفك الدماء ضخٌم للغایة وسریع لدرجة أن المقارنة المناسبة ھي تدفّق العصیر من مجموعاٍت
ھائلة من الثمار الناضجة تحت أقدام الدائسین على العنب في المعصرة. جحافل المدنیّین، الذین یركب
عدیدون منھم الخیول وال شّك یسیر كثیرون منھم على األقدام وربّما یسیر آخرون على مركباٍت من
نوعٍ ما، یتجّمعون معًا في حوٍض كبیر غیر قادرین على الھروب وعیونھم شاخصة إلى مشھٍد مذھل

في السماء، ینفجرون فجأةً مثل انفجار العنب ویُسَكب الدم من مالیین الینابیع».56
 

بما أن الخیول وجمیع الحیوانات في المحّالت [المعسكرات] تُصاب بوبأ التنّخر الفورّي نفسھ
(زكریّا 14:14)، فإن سیل الدم سوف یتصاعد إلى الوادي الذي سوف یصل حرفی�ا بحسب النبّوة إلى

لجم الخیل (الرؤیا 20:14)!
 

الظھیرة المظلمة
 

رأینا سابقًا أن مجيء الّرّب یصاحبھ ضباٌب وظلمة (المزمور 9:18، 11). سوف تُغّطي سحب
الظالم ھذه الشمس وتخفي الناس للحمایة.

 
، أَنِّي أَُغیُِّب الشَّْمَس فِي الظُّْھِر، َوأُْقتُِم األَْرَض فِي یَْوِم بُّ یُِّد الرَّ «َویَُكوُن فِي ذِلَك اْلیَْوِم، یَقُوُل السَّ

نُوٍر» (عاموس 9:8). سوف یستجیب هللا أیًضا على التضّرع في سفر إشعیاء:
 

«اْجعَِلي ِظلَِّك َكاللَّْیِل فِي َوَسِط الظَِّھیَرةِ، اْستُِري اْلَمْطُروِدیَن، الَ تُْظِھِري اْلَھاِربِیَن» (إشعیاء
.(3:16

 

نھایة دینونة الیھود
 

بحلول ھذا الوقت سوف یكون الیھود قد انتھوا من شرب كأس غضب هللا (إشعیاء 22:51)،
وبعد ذلك سیأتي الدور على أعدائھم (إشعیاء 23:51)! یستعّد الّرّب للضرب:

 

َ ُ ْ ْ



، اْرتَفَعَْت یَُدَك َوالَ یََرْوَن. یََرْوَن َویَْخَزْوَن ِمَن اْلغَْیَرةِ َعلَى الشَّْعِب َوتَأُْكلُُھْم نَاُر أَْعَدائَِك» «یَا َربُّ
(إشعیاء 11:26).

 
الّرّب یُطمئِن إسرائیل بأن النار لن تضّرھم:

 
«إَِذا اْجتَْزَت فِي اْلِمیَاِه فَأَنَا َمعََك، َوفِي األَْنَھاِر فَالَ تَْغُمُرَك. إَِذا َمَشْیَت فِي النَّاِر فَالَ تُْلَذُع، َواللَِّھیُب

الَ یُْحِرقَُك» (إشعیاء 2:43).
 

سوف یكون اللھیب كثیفًا، ولكن كما وجد شدرخ ومیشخ وعبدنغو أنھم ُمحّصنون في أتون النار
تحت حمایة ابن هللا (المسیّا)، كذلك سوف یختبر اإلسرائیلیّون الحمایة اإللھیّة بینما یحترق أعداؤھم.

 
بُّ بَِسَخِطِھ یَْبتَِلعُُھْم َوتَأُْكلُُھُم النَّاُر» (المزمور «تَْجعَلُُھْم ِمثَْل تَنُّوِر نَاٍرفِي َزَماِن ُحُضوِرَك. الرَّ

.(9:21
 

عودة األنوار – نھایة الحدث
وأیًضا، في ظھیرة الیوم األخیر – یوم كیبور (یوم الغفران) – سوف تُظِلم الشمس. وسوف
تسقط النجوم من السماء (متّي 29:24؛ إشعیاء 10:13؛ 4:34). عندما ترتّج السماء سوف تتزلّزل

األرض من مكانھا (إشعیاء 13:13).57
 

وفي وقت المساء، عندما یحّل الظالم في المعتاد، یأتي النور. سوف ینتھي «حدث» اإلنسان
الُممتّد على مدار 6000 سنٍة من العصیان.

 
«بَْل یَْحُدُث أَنَّھُ فِي َوْقِت اْلَمَساِء یَُكوُن نُوٌر» (زكریّا 7:14).

 
سوف یرى العالم كلّھ نوًرا ال یمكن حتّى للعدید من االنفجارات النوویّة التي صنعھا اإلنسان أن

تشابھھ.
 

اَم ّبِ، قُدَّ اَم الرَّ «أََضاَءْت بُُروقُھُ اْلَمْسُكونَةَ. َرأَِت األَْرُض َواْرتَعََدْت. َذابَِت اْلِجبَاُل ِمثَْل الشَّْمعِ قُدَّ
َسیِِّد األَْرِض ُكلَِّھا» (المزمور 5-4:97).

 
عند الكشف عن نور هللا، سوف یھرب أعداؤه كالصراصیر. عندما تضرب الزلزلة العظیمة،
سوف تكون أكثر ضرًرا من جمیع الزالزل السابقة في تاریخ البشریّة (الرؤیا 18:16). سوف تظھر

حجارة بََرد عظیمة من الجبال المنھارة واالنفجارات البركانیّة الناتجة.
 

«َوبََرٌد َعِظیٌم، نَْحُو ثِقَِل َوْزنٍَة، نََزَل ِمَن السََّماِء َعلَى النَّاِس. فََجدََّف النَّاُس َعلَى ِهللا ِمْن َضْربَِة
اْلبََرِد، ألَنَّ َضْربَتَھُ َعِظیَمةٌ ِجد�ا» (الرؤیا 21:16).

 



سوف تُنتِج حجارة البََرد العمالقة موجات حلقیّة ُمكثّفة من الضغط الجوّي المرتفع والمنخفض،
مّما یتسبّب في فراغاٍت كبیرة. وفي الوقت نفسھ، فإن أولئك الذین أصیبوا بوبأ التنّخر الفورّي سوف

یتسبّبون في نھٍر من الدماء حیث ستجّف أوعیتھم الدمویّة بتفریغ الھواء. سوف یكون یوًما مریعًا
ومرعبًا حق�ا، ولكن صالة الُمرتّل ستكون قد استجیبت: «ِلیَْسقُْط َعلَْیِھْم َجْمٌر. ِلیُْسقَُطوا فِي النَّاِر، َوفِي

َغَمَراٍت فَالَ یَقُوُموا» (المزمور 10:140).
 

وكما ھو الحال في األیّام القدیمة، سوف یضرب الجنون جیوش ھؤالء المعادین للمسیحیّین
والمعادین للسامیّة بشكٍل فائق للطبیعة (زكریّا 4:12) وبالعمى (صفنیا 17:1)، حتّى قبل وقت نار

الّرّب وسیفھ.
 

» (إشعیاء 16:66). ّبِ بَّ بِالنَّاِر یُعَاقُِب َوبَِسْیِفِھ َعلَى ُكّلِ بََشٍر، َویَْكثُُر قَتْلَى الرَّ «ألَنَّ الرَّ
 

سوف تكون جثث الملوك والقادة والعظماء واألدنیاء على حّدٍ سواء (الرؤیا 18:19) ُمجّھزة
«كعشاء» هللا العظیم المھیب، والذي ستُحلّق علیھ طیور السماء نفسھا.

 
لقد وصل «أسبوع» اإلنسان من التصّرف بطریقتھ إلى النھایة!

 
 

 

ُملّخٌص
 

تُقاد األمم، جنبًا إلى جنٍب مع ضّد المسیح، إلى أورشلیم من قوى مختلفة. تُسبى المدینة وتُنَھب
البیوت وتُفَضح النساء (زكریّا 2:14).

 
تظھر االضطرابات الكونیّة في كّل مكاٍن. بینما یقترب الیاء من األرض، تبدأ الجبال والتالل

في الذوبان وتبدأ األرض واإلنسان في االرتجاج. تختفي الجبال والجزر. والزالزل والثورات البركانیّة
والعواصف الرعدیّة والبرق وموجات المّد والجزر تنشر الرعب. وفي الساعة الثانیة عشرة ظھًرا
ینطفئ النور بظھور أسد هللا مع لھیٍب في عینیھ آتیًا في ظالٍم كثیف للنقمة التي طال انتظارھا. وفي
المساء، یظھر مجد هللا بنوٍر وراء الوصف. یُربَط ضّد المسیح بنور یسوع ویُختَطف وھو على قید
الحیاة وترافقھ المالئكة بسرعٍة غیر مرئیّة إلى بحیرة النار فیما تنظر جیوش العالم المشھد. ثم تبدأ
الجیوش الھائلة بالفرار بینما یبدأ الیھود في المطاردة. وكما ھو الحال في المعارك القدیمة، سوف

تُستخَدم الكائنات والعناصر الفائقة للطبیعة. سوف یھرب األبطال والملوك والقادة وجمیع الناس الذین
تجّمعوا ضّد أورشلیم. وسوف تنفجر أجسادھم بدمائھم مثل الدوس على العنب. سوف تُحلّق صقوٌر ال

حصر لھا في سماء المنطقة وتنعم بولیمٍة لم تتصّورھا یوًما.
 

ینتھي ھذا كلّھ بسرعٍة كبیرة!



 
خاتمةٌ

من یرون هللا أبًا للجمیع وإلًھا للمحبّة فقط سوف یشعرون باالضطراب الشدید إزاء ما ورد في
المشاھد أعاله. یتعیّن على هللا القدیر الخالق، األلف، أن یصبح الیاء یوًما ما ویُنھي ھذا الزمان. هللا لیس

ُمجّرد إلھ محبٍّة، ولكنھ أیًضا إلھ قداسٍة یطلب العدالة. وعدالة هللا تتطلّب أن یدین الخطیّة وجمیع
عواقبھا. إنھ األلف والیاء بالمقدار نفسھ. وبمشیئة سلطانھ خلق جمیع األشیاء، وبمشیئة سلطانھ نفسھا ال

یمكن ألّي أحٍد سواه أن یُنھي جمیع األشیاء. لیكن نصحنا ما ورد في بطرس الثانیة 19:1 (بعد إعادة
صیاغتھا): «لنبحث بوقاٍر في كلمة النبّوة األكثر یقینًا ولننتبھ لھا كما لنوٍر ساطع في مكاٍن مظلم إلى أن

یطلع فجر یوم األلفیّة».
 

بینما نبحث في كلمة هللا، ال تزال ھناك العدید من التفاصیل التي یجب وضعھا معًا («فَإِنَّنَا نَْنُظُر
اآلَن فِي ِمْرآةٍ، فِي لُْغٍز»). بالنسبة ألولئك منّا الذین أحنوا ركبھم للمسیح، یجب أن یكون االمتنان

األعمق لنا. فكما نرى الشمس واللیل المظلم للنھایة یقترب یكون لدینا الرجاء والوعد من النھایة نفسھ
بأنھ «... یُْنِقذُنَا ِمَن اْلغََضِب اآلتِي» (تسالونیكي األولى 10:1) . وكّل من عنده رجاء ظھوره ھذا یجب

ُر نَْفَسھُ َكَما ُھَو َطاِھٌر» (یوحنّا األولى 3:3). أن «... یَُطّھِ
 

یجب أن یوجد أیًضا خوٌف ملموس في أولئك الذین ال یتأّسس رجاؤھم على یسوع المسیح.
سوف یكون من الحكمة أن یأتوا إلیھ بینما یستطیعون – إلى صلیبھ حیث اتّقدت النار والغضب وحیث

توجد حمایةٌ أبدیّة من جمیع الدینونات في المستقبل. القضیّة المطروحة في غایة األھمیّة – إنھا إّما
الدینونة األبدیّة أو الحیاة األبدیّة! علینا أن نُقّرر في ھذه الحیاة أین سنقضي األبدیّة. واختیار عدم عمل
أّي شيٍء ھو في حّد ذاتھ قراٌر كارثّي. فبما أنھ ینبغي علینا أن نختار المسیح عن درایٍة للخالص، فإن

عدم اختیارنا ال یقّل عن كونھ خیاًرا واعیًا للدینونة األبدیّة في بحیرة النار.
 

ولسوء الحظ، سوف تكون النھایة حتمیّة على الجمیع ألنھ «َواِسٌع اْلبَاُب َوَرْحٌب الطَِّریُق الَِّذي
یَُؤّدِي إِلَى اْلَھالَِك» (متّى 13:7). ومن ناحیٍة أخرى، بالنسبة ألولئك الذین یتأّسس رجاؤھم على یسوع

المسیح، فإن النھایة ھي في الحقیقة ُمجّرد البدایة!
 

دعوةٌ من الُمؤلّف
 

وُح َواْلعَُروُس یَقُوالَِن: «تَعَاَل!». یختم روح هللا كتاب النبّوة، الكتاب الُمقّدس، بدعوةٍ: «َوالرُّ
انًا» (الرؤیا 17:22). َوَمْن یَْسَمْع فَْلیَقُْل: «تَعَاَل!». َوَمْن یَْعَطْش فَْلیَأِْت. َوَمْن یُِرْد فَْلیَأُْخْذ َماَء َحیَاةٍ َمجَّ

 
على الرغم من عدم وجود مقارنٍة بین كتابي المتواضع وبین كتاب هللا، إّال أنني أشعر أنھ یجب

عليَّ اتّباع ھذا النمط وأختم كتابي بطریقٍة مماثلة. أوّد أن أبدأ بمقطعین من الكتاب الُمقّدس:
 

«فََكْیَف نَْنُجو نَْحُن إِْن أَْھَمْلنَا َخالًَصا ھَذا ِمْقَداُرهُ؟» (العبرانیّین 3:2).
 

ّ ْ ُ َ ّ ْ َ ُ ُ



ِم َعلَى ِم. ألَنَّھُ إِْن َكاَن أُولئَِك لَْم یَْنُجوا إِِذ اْستَْعفَْوا ِمَن اْلُمتََكلِّ «اُْنُظُروا أَْن الَ تَْستَْعفُوا ِمَن اْلُمتََكلِّ
یَن َعِن الَِّذي ِمَن السََّماِء» (العبرانیّین 25:12). األَْرِض، فَبِاألَْولَى ِجد�ا الَ نَْنُجو نَْحُن اْلُمْرتَّدِ

 
تم تأمین نجاة دائمة من دینونة هللا الناریّة وسخطھ. سكب غضبھ على ابنھ، المسیّا «ابن

یوسف» الذي كان حمل الفصح عن البشر وقّدمھ ذبیحةً عنّا جمیعًا (العبرانیّین 28:9). فعل هللا ذلك
حتّى ال یسكب غضبھ علینا. وشرطھ الوحید، من جانبنا، ھو أن نقبل موت المسیح الكفّارّي على
الصلیب كمغفرةٍ لخطایانا. تُقّدم لنا آالف النبّوات التي تحقّقت بالفعل تأكیًدا على أننا قادرون على

تصدیق كّل ما یقولھ لنا الكتاب الُمقّدس.
 

یقول الكتاب الُمقّدس:
 

«یَْنبَِغي أَْن تُولَُدوا ِمْن فَْوُق» (یوحنّا 7:3).
 

ال تكون الوالدة الجدیدة أو الخالص الجدید سوى في یسوع المسیح «َولَْیَس بِأََحٍد َغْیِرِه
اْلَخالَُص. ألَْن لَْیَس اْسٌم آَخُر تَْحَت السََّماِء، قَْد أُْعِطَي بَْیَن النَّاِس، بِِھ یَْنبَِغي أَْن نَْخلَُص» (أعمال الرسل

.(12:4
 

ینطبق ھذا على جمیع الناس «ِلَكْي الَ یَْھِلَك ُكلُّ َمْن یُْؤِمُن بِِھ بَْل تَُكوُن لَھُ اْلَحیَاةُ األَبَِدیَّةُ. ألَنَّھُ ھَكَذا
أََحبَّ هللاُ اْلعَالََم َحتَّى بََذَل اْبنَھُ اْلَوِحیَد، ِلَكْي الَ یَْھِلَك ُكلُّ َمْن یُْؤِمُن بِِھ، بَْل تَُكوُن لَھُ اْلَحیَاةُ األَبَِدیَّةُ» (یوحنّا

.(16-15:3
 

ّبِ یَُسوَع، َوآَمْنَت بِقَْلبَِك أَنَّ وھذا الخالص ال یتطلّب سوى الصالة «ألَنََّك إِِن اْعتََرْفَت بِفَِمَك بِالرَّ
ّبِ یَْخلُُص» (رومیة 9:10، 13). هللاَ أَقَاَمھُ ِمَن األَْمَواِت، َخلَْصَت... ُكلَّ َمْن یَْدُعو بِاْسِم الرَّ

 
ھل یوجد أّي سبٍب للتأجیل؟

 
«اْلیَْوَم، إِْن َسِمْعتُْم َصْوتَھُ فَالَ تُقَسُّوا قُلُوبَُكْم» (العبرانیّین 7:3-8، 15؛ 7:4).

 
اقبل عطیّة هللا بالنجاة اآلن، بدالً من دینونتھ فیما بعد وارفع صالة ھذا الخاطئ وآمن بھا في

قلبك:
 

«یا رّب، لم أكن أعرفك ولم تكن لي عالقةٌ معك. كنت أعمى ولكني اآلن أبصر. أرید النجاة من
غضبك. أؤمن أنك سّددت عقاب خطایاي على صلیبك بذبیحة ابنك الوحید. أعترف بفمي أن یسوع ربٌّ

وأؤمن في قلبي بأنك أقمتھ من بین األموات. وھكذا نلت الخالص. شكًرا لك على خالصي! آمین».
 

تھانینا القلبیّة إذا كنت قد قبلت الّرّب! لن تنجو فقط من الغضب القادم بل أیًضا من الغضب الذي
كان سیكون جزاؤك إذا جاء موتك قبل أن تقبل المسیح رب�ا. وھذا یعني أنك نجوت من العقوبة على

خطایاك الماضیة والتي كانت تعني ذھابك إلى الجحیم عندما تموت. وھذا في حّد ذاتھ سبٌب لالبتھاج!
ولكن ھناك المزید من األخبار الّسارة. لدیك اآلن سلطاٌن على خطایاك الحالیة – فأنت ال تتصّرف



بإرادتك عندما تكون مخالفة لمشیئة هللا. بینما تمارس ھذا االمتیاز الجدید، سوف تنعم بالحیاة الوفیرة في
المسیح بدالً من حیاة العالم الفارغة الفاسقة. وسوف تنتقل تماًما من محضر الخطیّة، إّما عن طریق

االختطاف أو الموت، ثم تبدأ حیاةً أبدیّة مع خالقنا وُمتّممنا یسوع المسیح.
 

سوف ترى بوضوحٍ أكبر أنك قد نجوت فیما تخطئ أقّل فأقّل كّل یوٍم وتبدأ في قبول واختبار
الحیاة الوفیرة ھنا على األرض – وھي حیاةٌ لھا معنى وھدف جدیدان تماًما. أّما أمور ھذا العالم التي

رغبتھا كثیًرا فسوف تحّل محلّھا رغبات أبیك الجدید في السماء. اطلب منھ اآلن أن یقودك ویرشدك من
اآلن وحتّى نھایة أیّامك أو حتّى نھایة الزمان، أیّھما یأتي أّوالً.

 
یجب تذكیر الناس في كّل مكاٍن بالكلمات الختامیّة لیسوع األلف والیاء: «نَعَْم! أَنَا آتِي َسِریعًا».

أّما أنتم، الذین فاقت حكمتھم كبریائھم وأخضعتم أنفسكم للخالص، فلن تخافوا بل تبتھجوا عند
 

النھایة.
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«نِْعَمةُ َربِّنَا یَُسوَع اْلَمِسیحِ            
َمَع َجِمیِعُكْم. آِمیَن»                  

: الرؤیا 22:21             
 



 

 
ملحق الشكل األّول – جدوٌل زمنّي



 



الشكل الثاني – االمبراطوریّة الرومانیّة القدیمة

 
 



 
 
 

قالوا عن ال�تاب
 

«من الواضح أنك باحٌث. فعملك شامٌل وواف... ».
كارول كارلسون

The Late Great Planet Earth شاركت في تألیف كتاب
سولفانج، كالیفورنیا

 
«بما أنني كتبت نحو 37 كتابًا تعلیمی�ا عن الكتاب الُمقّدس، أوصي بشّدةٍ بقراءة كتاب د. جورج مادراي
عن أزمنة النھایة. تكشف ھذه الكتابات قدًرا ھائالً من البحث والدراسة ألحد رجال هللا الذین دعاھم هللا

لھذا العمل الخاّص لكشف الحقائق المشتركة لنھایة الزمان. وبما أنھ طبیٌب محترف، استخدم مواھبھ
بأقصى إمكاناتھا لتمجید هللا. إنھ ألمٌر بالغ الضرورة أن یدرس المؤمنون الیوم ھذا الكتاب الغنّي عن

أمور الغد».
الدكتور القس أندرو ج. لوسیر

الُمؤّسس والرئیس
مركز األدب المسیحّي والكتاب الُمقّدس

توكوا، جورجیا
 

«في سنوات معرفتي بالدكتور مادراي، كان یحمل قلب نشر اإلنجیل والعقل التحلیلّي لكلمة هللا. یمكن
للجمیع رؤیة أننا نقترب من األلفیّة الجدیدة، وسوف یكون من الحكمة دراسة أعمال د. مادراي الُمتعلّقة

بأزمنة النھایة والنبّوة».
د. غریغ بیرس

مقاطعة لي، فرجینیا
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Notes

[←1]
� الفصل الثالث

انظر »ع�د يوم كيبور« (يوم الغفران) ��



[←2]
� الفصل السادس

انظر »التنّخر الفورّي« ��



[←3]
� الفصل السادس

انظر «كرة النار العظ�مة» ��



[←4]
ّ قد «تّم» � من هذە اآل�ة، �ان ب�تنا الحا��

� ص�غة الما��
ق �األرض. ��

�
جزٌء من ما «يتّم» يتعل

(أو «يتّم» �استخدام اللغة المعا�ة)؛ أي أنه قد ُنِقَض (�طرس الثان�ة 10:3)!



[←5]
� ق�ل سنة 70 �عد الم�الد

� أن �أ��
ُتظِهر هذە اآل�ة أن المسّ�ا �ان ي����



[←6]
ف �كتاب «ضّد المسيح» لل�اتب آرثر و. ب�نك، مطبوعات Kregel، غراند

�
يو�� الُمؤل

راب�دز، م�ش�غان



[←7]
االنشطار النووّي رّد فعٍل تنقسم فیھ نواةٌ ذریّة إلى شظایا، في المعتاد إلى شظیتین من كتلٍة

مماثلة، مع تطّور ما یقرب من 100 ملیون إلى عّدة مئاٍت من مالیین فولت اإللكترون من الطاقة
(American Heritage Dic�onary)



[←8]
یتحّدث ناحوم عن شخٍص خرج من نینوى ویُدبّر الشّر. من غیر الُمرّجح أن ھذه اآلیة تشیر

إلى الملك سنحاریب (ملك أشور)، وھو أحد أمثلة ضّد المسیح، ألن یوم الّرّب (النھایة) مسألةٌ
منظورة ھنا. انظر اآلیات 2 و5 و12 و15

 



[←9]
� الفصول السا�قة من هذا ال�تاب،

� زمان المسيح. �ما رأينا �التفص�ل ��
لدينا اإلقامة قادمة ��

تحدث النها�ة عند استعالن النها�ة نف
� ذلك اليوم الذي

ه س�كون ��
�
سه. ومّرًة أخرى، سوف تحدث النها�ة وت�دأ اإلقامة، وهذا �ل

ن ف�ه المسيح
�
ُ�ستعل



[←10]
Studies in عالقات التدب�� �

ف �كتاب «دراسات ��
�
لم��ٍد من الدراسة، يو�� الُمؤل

،Grace Publica�ons, Inc ،ل�شارلز ف. ب�كر «Dispensa�onal Rela�onships
غراند راب�دز، م�ش�غان



[←11]
،New Leaf Press أر�زونا؛ ،Green Forest ،ل��س، عودة المسيح المنت�ة � د�ف�د أل��

1993، صفحة 333



[←12]
الحظ ھنا أن اآلب نفسھ یُبیّن لنا أن االبن، أي المسیح، ھو الل



[←13]
د 3، صفحة 635-636، ُمستخّدمة بت��ــــح�

�
الُمجل



[←14]
انظر «تعریف السّر»



[←15]
ا ع� تار�ــــخ قراءة هذا ال�تاب، أن �كون االختطاف قد حدث �الفعل. إذا من الممكن، اعتماد�

�ان األمر كذلك، فقد تكون هناك فرٌص أخرى للنجاة من غضب هللا القادم المتصاعد
(انظر «ع�د ال�كور» و «ع�د روش هاشانا [هتاف



[←16]
� ا �اّت�اع ناموس مو� ُ�دعون األجن�ّي�� غ�� اليهود الذين أص�حوا يهود�



[←17]
ا من كن�سة الّ� اليهود الذين يؤمنون �المسيح مثل األمم �ص�حون جزء�



[←18]
� هذا

ا أنه س�حدث �� ألن التوقيع �حدث ق�ل سبع سنواٍت من النها�ة، وسوف نرى ق����
الوقت من السنة



[←19]
� األع�اد اليهودّ�ة

انظر «يوم كيبور» (يوم الغفران). وقعت جميع أحداث ال�ن�سة الُمهّمة ��
� ع�د العن�ة. وهذا

� ع�د ال�كور وحلول الروح القدس ��
� ع�د الفصح والق�امة ��

�الصلب ��
الحدث الُمهّم س�كون كذلك



[←20]
الشهر األّول من السنة الُمقّدسة، الذي یُدعى أبیب في أسفار موسى الخمسة، والذي یُستبَدل

فقط في وقت السبي (نحمیا 1:2؛ أستیر 7:3)



[←21]
انظر «مجيء سنة المسیّا»



[←22]
من التكوین 11:7-24 ؛ 3:8-4، نعلم أن 5 شھوٍر من الیوم السابع عشر من الشھر الثاني إلى

الیوم السابع عشر من الشھر السابع یساوي 150 یوًما، أو 30 یوًما إلى الشھر. انظر "الیوم
سنة" في ھذا الفصل



[←23]
نظًرا لغیاب ھذه المعرفة، وحقیقة أن المسیح ُصِلَب قبل یوم سبٍت، فإن معظم المسیحیّین

یحتفلون بیوم الجمعة العظیمة على نحٍو خاطئ. نشأت عن التقلید غیر الیھودّي استحالةٌ مادیّة
مفادھا ثالثة أیّاٍم وثالث لیاٍل من بقاء المسیح في حالة الموت (متّى 40:12) بین لیلة الجمعة

وصباح األحد



[←24]
في الوقت نفسھ، قام كثیرون آخرون من الموت (متّى 50:27، 52)

 



[←25]
المدخل الوحید للبتراء طویٌل وضیّق، وھو یشبھ حظیرة أغناٍم



[←26]
عالوة على ذلك، مثلما نقش موسى الناموس على ألواحٍ حجریّة، جاء الروح القدس لتدوین

نوامیس هللا على قلوب البشر من خالل بطرس



[←27]
� طلبوها، � هذە األوقات، سوف �شاهد ال�احثون عن العالمات (اليهود) العالمات ال��

��
و�حسب وعد يوئ�ل



[←28]
� الذين سُ�صّب عليهم غضب   هذا ألن ال�ن�سة غ�� محكوٍم عليها �العقاب مع غ�� المؤمن��

هللا (�سالون���



[←29]
خدمات ھاتیكفا Hatikva Ministries، بورت آرثر، تكساس، صفحة 43، 81؛ مستخدمةٌ

بإذٍن



[←30]
شوفر تعني البوق



[←31]
Celebration, The Book of Jewish Festivals، یوسي براغر، دار نشر

 Jonathan David، میدل فیلیدج، نیویورك، صفحة 15



[←32]
ُ�عَرف الخالص �أن المرء اعتمد �المسيح�ل�س المسيح بواسطة الروح القدس (كورنثوس

األو� 13:12؛ غالط�ة 27:3)



[←33]
� اليوم الثالث (يوحّنا 1:2)

حدث هذا العرس ��



[←34]
ي�دو أنه �عد عشاء اإلله العظ�م، سوف ُ�ق�� ع� ضّد المسيح وتأ�ل الصقور لحم الناس

� صفوفه (الرؤ�ا 18-17:19)
��



[←35]
ا البنه؛ وهذا رمٌز � االبن يرمز إ� أل�عازر الذي أرسله إبراه�م، أ�ا إسحاق، ل�جلب عروس�



[←36]
، الشهر السابع من السنة اليهودّ�ة الدي�ّ�ة، والشهر األّول من السنة اليهودّ�ة � ي أو إيثان�� ���

الزراعّ�ة



[←37]
�التأ��د سوف �شاهد العالم ھذا على شبكات األخبار مثل CNN، وسوف یتحقّق ذلك أمام

أعینھم



[←38]
ّ أرسل هللا رئ�س المالئكة م�خائ�ل إلرجاع جسد مو� (يهوذا 9). قام مو� من الموت ح��

ن
�
ال يتمك



[←39]
ھذه الصورة للتاریخ الیھودّي مأخوذةٌ من كتاب جوزیف جود، روش ھاشانا والملكوت المسیانّي
اآلتي، خدمات ھاتیكفا Ha�kva Ministries، بورت أرثر، تكساس، صفحة 46-45.

مستخدمةٌ بإذٍن



[←40]
كسلو، الشھر التاسع من السنة الیھودیّة الدینیّة



[←41]
مجلة Gates، خریف 1992، خدمات ھاتیكفا Ha�kva Ministries، بورت أرثر، تكساس،

صفحة 22. مستخدمةٌ بإذٍن



[←42]
تُعّزز الدینونة العالمیّة بحقیقة أن ھناك شمًسا واحدة فقط وأنھا بالتأكید تصل إلى األرض كلّھا



[←43]
جمیع المفدیّین، بوصفھم ورثة مع المسیح، سوف یشاركون في الدینونة بشكٍل ما



[←44]
یبدو أن ھذه المنطقة ستكون جزًءا من منطقٍة تضّم عشرة ملوِك من اإلمبراطوریات الرومانیّة
واإلغریقیّة والفارسیّة والبابلیّة، وھذا ما یقابل األصابع العشرة للتمثال الُمفّسر في دانیال 42:2



[←45]
ربّما سیظّل العراق یُشّكل تھدیًدا لمجتمع األمم، واألمم الُمتّحدة الحالیة سوف تسیطر علیھ، أو

على األقّل على بابل. في مثل ذلك الوقت سوف یعلنون عن بابل بأنھا «سفارة دولیة» أو «دولة
الفاتیكان» وسوف تنتمي إلى الجمیع على قدم المساواة. إذا حدث ھذا، فیمكن أن یحدث قبل

ظھور ضّد المسیح



[←46]
الُمجلّد 3، صفحة 225، دار نشر Thomas Nelson، ناشفیل، تینیسي، مستخدمةٌ بإذٍن



[←47]
للبحث المستمّر حول ھذه المعركة، یوصي الُمؤلّف بكتاب االختطاف والمجيء الثاني للمسیح

لفینیس جینینغز دیك، .Dake Bible Sales, Inc، لورینسفیل ، جورجیا، البراھین االثنا عشر
من الفصل الخامس



[←48]
مطبوعات Kregel، غراند رابیدز، میشیغان، صفحة 121، مستخدمةٌ بإذٍن



[←49]
إنھ رئیس جمیع من یعملون األشیاء بطریقتھ الخاّصة ویرفضون الخضوع �



[←50]
لمزیٍد من الدراسة، یوصي الُمؤلّف بكتاب «التطّور: تحّدي السجّل األحفورّي» لدوان غیش، دار

نشر Crea�on-Life، قسم كتب الماجستیر، إل كاجون، كالیفورنیا، 1985



[←51]
الكتابة باألحرف الكبیرة من الكتاب الُمقّدس بحسب النسخة اإلنجلیزیّة



[←52]
التعریف الكالسیكّي شقاٌق سیاسّي. وباإلشارة إلى المسیحیّة، فھو شقاٌق دینّي واع أي انفصاٌل

عن الكنیسة وتنازل عن اسم المسیح



[←53]
المعقل الرئیسّي ألدوم. كان األدومیّون یشتھرون بشجاعتھم وحكمتھم (إرمیا 7:49)، ولكن

حزقیال یتنبّأ علیھم بالخراب (13:25)



[←54]
ربّما لتھیئة ضوء الشمس المستمّر عند قطبّي األرض



[←55]
جھنّم ھي المكان الذي كان یُقّدم فیھ الیھود أوالدھم لمولك بحرقھم في النار (الملوك الثاني

10:23؛ إرمیا 31:7؛ 6-2:19)



[←56]
دار نشر Tyndale House، ویتون، إلینوي، دار نشر Crea�on-Life، سان دییغو،

كالیفورنیا، صفحة 276؛ مستخدمةٌ بإذٍن



[←57]
ربّما تكون األرض مائلة على محورھا، باإلضافة إلى الزلزلة، والذي سیحول أیًضا دون وجود

شتاٍء قاتم عند القطبین الجلیدیّین لألرض خالل یوم األلفیّة
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