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 و الكنيسة املنتصرةمرحلة ما قبل امُللك األلفى
I-آخر األياماملفتاح لفهم : عن املسيحية التعليم الرسويل 

التطىتتسطمباطاسةيسطةالعاطد(فىوقتاإلضطهاا )والمثابرة،والقيم،الرؤيةلوصف"رسولى"نستخدمالتعبير -أ

أسطوو ييطاةالعاطدر،المسطيحيةالرسطوليةتلطملبتعبيطرخ ط.تحتقيا ةُرُسلالقرناألولطالجديد،بصفتاانم

(.ليرلرُسلالعصرالحديثيُىذفىصيغةاإلسمالُمذسرةفىهذهالنستخدمالكومةاليظأنةاال)الجديد

؛ييثسيُقيمالروحسةيسةمةتصرةتعمطلمعطا خ راأليامستبرزالمسيحيةالرسوليةأومسيحيةالعادالجديدفى - 

ويلملهطذاطالطالللمواهط .(4:31أف)ةُضجالحميمةباهلل،والعالقةالويدة،والمنهمثيلبلكللميسبقل

32؛يطو77:12؛مت31:31؛مت5:72؛أف4:31أف)وثمارويكمةالروحالقدسبلكلسبيرجدا 

.(35:7؛رؤ37:33؛رؤ31:2؛رؤ71–73:

َىََ،  ُرُسىً،  َو ... َوُهَو أَْعطَى  " ََْْي ََ أَ ْْ ىََ   .... ْلىََ ِيي ِي  ْلدييس َى ِي ْْ ِي ََ ِيىَ  ...ألَْجى ََْْ َْ ْْ َُْْىَإيلَى  أَ َ ِي َّى ي إيلَى   َج  َوْحَي َْي

ْي ( كَْي  مَحية بَلَْمِ) َ َِ ِ ريفَى ي  إلي ْْ ِك .  ْبى ي لي (  لًْقى   لحَِِى ) َوَم ى ْك َكَمي َْْيىَ َىَ ي قَََمى ي . إيلَى  إي ،ي إيلَى  قَي ِْ ى مي

يي  َِ (31-4:33أف)" (. لْضج) َحي  ْل

" ُْ ىو ُْ ََ ِْ ليىَل  بَى ََ ِي  ْ ى ىْ  مي ْضىَ  أَْو َيىْ ِ، مي ََ َِىَ َوالَ  ََية،  الَ َدََْس فَي َي ، َمجي هي َكَْي َْفيي َرَهَ لْي ْ  ُِْحضي َْ َوبيىًَ  ُمدَيََّسى ، لي

َْبك  (5:72أف)".َع

لمطممةينفطىسطيالسطكي الطروحالقطدستحدبالكاملأوعائوطةروييطةمطناالعملسمجتمعمُ– لوحية .3

.خ راأليامالمصحو باإلضهاا فى

.ط تبارمعرفةقو يسوعبصفتةاعروسه– لًْق   لحَِِ  بَهلل .7

وهطذاسوطه(.طعطالن)ح،ويكمةالرو(الباع)وثمارالروح،(قوة)السووكفىمواه الروح– لْضج .1

(.ضالمةاالقالجغرافيةالكرازةوالتحولالجذرىلبع)يقو طلىتأثير

.تأثيرلوةصرة،والقو الكامل،والخ راألياملقد عىهللاسةيسة -ج

لووصوللوويدة،والعالقةالحميمة،والةضج،والقيا ةبالخدمةذاتالخمسأجزاءالمطذسورة– لْصرة .3

:1رؤ؛31-4:33أف)سططيُعيدالططروحالقططدسالخدمططةذاتاألجططزاءالخمسططة(.4:31أف)فططى

72).

مططنطنكططارالططذات،والخدمططة،والعهططاء،"بأسططوو ييططاةالموعلططةعوططىالجبططل"السططووك–كِىىَا  لد ىىب .7

(.2-5مت)والبرسة،والصالة،والصومسمانراهفىسةيسةالعادالجديد

:بثالثالُُرل،التكويفالحاضرالموسللةافام–(التأثير) لِفِوم .1

.اساآلنرؤيةسيفتُفيدالة:أوال 
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بمعةططىأنبعططضمططنتأثيرنططافططىالمجتمططعاآلن.رؤيططةطسططتمراريتاافططىيياتةططافططىالططدهراآلتططى:ثانيططا 

قطدمعدالطةفطىالقطوانين،والتعوطيم،والمجطالتالتكةولوجيطة،والت)ستكونلهطستمراريةفىالُموكاأللفطى

.ئالمسيحوسيستمربعدمج(العومى،طلخ

.ئالمسيحكافآتةااللخصيةاألبديةبعدمجىمرؤيةسيفتمثرف:ثالثا 

II- هى املسيحية الرسولية ؟ ما  
.(4:31أف)يبةىيسوعالكةيسطةالتطىستةتصطربلطكلواسطععوطىسطلقطوىالجحطيم-ََِركز حوا  لَْْي  -أ

مامطاسطان)تسوكبمحبةوتقدرلكلأعضطائاايقدمالعادالجديدالخالصفىسيالمفاومالكةيسةسعائوةرويية

(.السن،والجةس،والعرل،والمستوىالما ى،طلخ

الصطومسأسطوو ييطاةسمطاتصطفهالموعلطةعوطىبمعةطى.ألناطاتلطملالقداسطةوالتومطذة–َدود إل  كَِا  لد ب - 

الكةطائسالطو و ة"والطذىيةطتجعةطه"ثقافةالكةيسةالغربيةالبايثةعنالمتعطة"فاىتقاوم(.2–5مت)الجبل

سوسيوةلمدموكطوت(ر اء)تستقبلالمسيحيةالرسوليةبرساتهللا.التىترفضطنكارالذاتواإللتزام"ولةالكس

.لوحياةفىرغدالما ييستخدمونأغو   وام"سمممةينطستاالسيين"هللاوليسلوحياة

طنهوقطتمطنأسطاسثابطتيمكنلخدمتةاأنتعملبأقصىقوةفقططذا–َْط ق خيمََِ م   لًْق   لحَِِ  بَهلل -ج

والتىتسعى(بيح،العالقةالحميمةمعهللاالعريسالاللفاعة،التس)منالعالقةالحميمةباهللمعالصوموالصالة

(.1؛يه77:32رؤ)إلالالللقوةالروحالقدس(تحار )

ُِرسِ -  يةفىالحصا ،وليكونطنميراثةاهوأننلاركبفاعو.(32يارؤ)(لوعملالمرسوى)َشَِِ ع   روح  ل

الحكومططة،)بططالبروالعططدلفططىالممسسططاتاإلجتماعيططة(مططنناييططةالعططا اتوالتقاليططد)لةططاتططأثيرفططىالمجتمططع

. اللالُموكاأللفىاآلنهةاكطستمراريةفىأعمالةا(.واإلقتصا ،والتعويم،والتكةولوجيا،واإلعالمية،طلخ

(.37-33سو7؛3:74سو)الروييةسجزءمنالحر –َشَِِ ع    إلضطَِد -ه

خ طرطن الصطسرائيلهوجطزءأساسطىمطن هطةهللاأليطداث–ََو فق مع خط  ل  لخَص  بأم  إسر ئَِ -و

تحطا سبيطريةضطجفطىسطيالإب(7:35أف)الياو والمممةينمناألممسيتحدونفىطنسانوايدجديطد.األيام

مططنالكةيسططةالرسططولية(33:33،34رو)تيقظطسططرائيلمططن ططاللالغيططرةسططت.أليططامآل راالتحرسططاتالفريططدة

(1:7تس7)عالقةباذاخ راألياموسيكونإلرتدا .الممسويةالتىتقفمعامضدمعا اةالساميةواإلضهاا 

س،لطنوبطوليُقيمالروحالقدسمعدينلوهريقمثطليويةطاالمعمطدان–لَوم  لرب "وعَظ َْوَِ "َُجِز وَُْي  -ز

التطىستُغضط الكثيطرينخ طراأليطاميةسحبوافى وفمنطعالنملورةهللاساموة،ويلملهذاملاهدأيطداث

(.7:3؛يم5:72؛أع72:72،72أع)

(.31:72؛رؤ31–4:33أف)سير هللاويُعيدالخدمةذاتالخمسأبعا –َ لوخيم   لُرسُ هَ  لدَُدو -ح

؛يطو77:12؛مطت31:31؛مطت5:72؛أف4:31أف)كةيسطةالرسطوليةالمةتصطرةنلرةشاموةعوطىال -ال

كَْيىى  (.2:1؛رؤ33:75رو)مىىِ،  لِْضىى :(35:7؛رؤ37:33؛رؤ31:2؛رؤ71–32:73

37؛رؤ31:2؛رؤ71–32:73؛يطو77:12؛مت31:31؛مت5:72؛أف4:31أف)مَْصرة

؛هطو77:32رؤ)مْظىور  لْىرو (.71-33:75رو)مِ،  ألمم وخًص إسر ئَِ(.35:7؛رؤ33:

؛5:1؛رؤ73:31؛مطت1-31:2لطو)حرك   لصىًة و لَيىََح(.75:1؛مت77:12؛مت7:31



ONETHING CONFERENCE 2013  – MIKE BICKLE 
Historic Premillennialism and the Victorious Church          
 

International House of Prayer of Kansas City    ihopkc.org 
Free Teaching Library    mikebickle.org 

روح  لدىىىىوة (.37:32؛زك32،17–7:37؛يططططم71:1،2؛طش77:32،72؛رؤ5-1:1رؤ

 ا؛15-33:11 ا؛5–5:4طر؛12:74طر؛71:72طر؛13:1طر؛7:32أع)و لَْوة و إلعًْ

 لحصىىىَد  لْظىىىَم(.34:37؛يطططو4:1؛مطططل32:33؛مطططت31:72؛رؤ1–33:1؛رؤ37:1،32

(.2:34،73؛ ا35:4؛رؤ34:1؛رؤ5:1؛رؤ2:1؛رؤ71:31؛مت74:34مت)

III- ُبعدي أحداث يوم الرب 
َدُهُ؟" ْ  ُِطي َِ ّي ، فَ َِم َوَمُخوِف جي بس َعظي َّْ َِْوَم  لرَّ (7:33يم)" ألَ

أعلمناضةوسكي لوروحالقدسفىالتاريخ،وسيةتجعةهسةيسةمةتصرةوممتوئطةمطنمجطدهللا–ِوم عظَم -أ

37؛رؤ2:1؛رؤ73–7:32؛أع71–32:73؛يططو31:31ت؛مطط72–5:71؛أف4:31أف)

سيلططتملعوططىالمعجططزاتالمططذسورةفططىسططفراألعمططال(.77:32؛رؤ1–31:2؛رؤ35:7؛رؤ33:

سطيفولعوطىاألرجطحخ طراأليطامطنيصطا الةفطوسفطى.يوجمجتمعةومضاعفةعوىنهالعطالموسفرالخر

سطيحدث(35،75،71–33:37رو) طالصطسطرائيل(.2:1،34؛رؤ74:34مطت)البويونشخص

.يينتقفمعامفىمحةتاموتتحركبقوةهللابيةماتوقظالكةيسةطسرائيلبالغيرة

ىَقك لَىْم "تةبأ انيالأنهسيكون.العليمةأعلمأزماتالتاريختُدعىالضيقة– ، ِوم مخوف جي -  ُْ ضي ُْ َزَمىَ و ُْ َوَِ

 ُْ ليَل  ْلَوْقتي َِ ََ ُْْذ َكََْْت أُمَّ ِ إيلَ   أسديسوعهذايينقالأنهسيكونهةطاكضطيقعلطيمياطد (.37:3 ا)".ْ  ُم

.(77–74:73مت)يياةالكثيرين

مفاومالعروسوتهبيقةعوىموكطوتهللاسطيةتجعةطهمطممةينيتمتعطون:خ راأليام صائصسةيسة–مراجعة -ج

سطيكون.يرسةالتسبيحوالصالةستعملبسوهانسبيطر،يسوعساهللالعريسألناميتقابوونمعبجرأةفىالمحبة

ستكونهةاكتوجياات ارقةلوهبيعطةبطإعالن.الهعامواللرا لتسديدطيتياجاتهةاكمةلور ارللوهبيعة

المةاس لياربوامنالزالزل،بيةمايقو هللاشعبهلألمانوليكونوافىالمكان(37:71؛يم13:1طر)نبوى

سطتكونهةطاكيمايطة ارقطة(.7:32أع)سيستقرروحالقوةوالةبواتعوىسلالمطممةين.أومنقبضةالعدو

(.1:4؛رؤ1–2:7رؤ)هللاالقديسينفر ا فر ا ليحمياممنأيكامقضائهختمسي.لوهبيعة

IV- امُللك األلفى 
ُْوَُلَ " َأْتي َم َ َ،ي َكَذليَل َع َ   ألَْرضي لي . لَي َِ َ في   ليَّ َِ َئَََُل َك ُْْ  َمشي  (1:32مت)" .ََ

،فيااسيحكميسوعسلالعالممنأورشويمبالبر،والسالم،والر اءيرفيا عام3222ُموكلمدةالُموكاأللفىهو -أ

يسطوعالزراعطة،والمةطا ،؛ييثير لكلاألرضوالةتيجةستكونبرسةلميسبقلاامثيل(.1–72:3رؤ)

.طلىيالةالبرسةاألولى...والحياةالحيوانية،طلخ

السياسة،واإلقتصا ،واألمطورالروييطة،)سيلارموكوتهللابكلوضوحعالميا وسيمثرفىسلنوايىالحياة - 

لممسساتاإلجتماعية،والتعويم،والزراعة،واألسرة،واإلعالم،والفةون،والتكةولوجيا،والرياضة،والمةا ،وا

:7طش؛1–72:3رؤ).يدالليهانيئالمسيحالثانىوتقمنالبرسةلكلالعالمستبدأبمجوهذهالفترة..(طلخ

7؛مططططز75–15:32طش؛17–12؛طش1–53:3طش؛31-33:3طش؛1-1:1طش؛4–3
؛مت31:71؛مت32:33؛مت1:32؛مت5:5؛مت71؛تث1؛تث2–332:3؛مز37–1:

(.1:73؛أع3:1؛أع71:31
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يسططوعسموططكالموططوك،سططيحكمشخصططيا مموكططةتلططملالعططالمسوططهمططنأورشططويم؛وسيلططارسهالقديسططينباألجسططا  -ج

:5؛رؤ1:73؛رؤ72–7:71رؤ)الممجدةفىالُحكموطقامةنلامطجتماعىممسسعوىالحقالكتابى

–31:32لطططو؛75:71مطططت؛71–72:73مطططت؛31:71؛مطططت77:5؛رؤ1-72:4؛رؤ32

.(1:32رو؛7:37تى7؛1-1:7سو3؛12-77:71لو؛31

V- ملاذا من املهم دراسته؟ –( خرياتعلم اآل) آخر األيام 
ستحصطلعويطهالكةيسطةقبطلوبعطدمجطئلةعطرفمطاراأليطامخ طيعهيةطاهللامعوومطاتعطن–عو قبفَْر لَِ  أل -أ

ةاللخصيةتمثرفىترسيزناعوىالخدمة،ويياةالصالآ راأليامطنرؤيتةااللخصيةالخاصةب.المسيحالثانى

آ رلكلوايدمةلورهالخاصبط.مفاهيمالخاالئةتعولترسيزنافىالخدمةوفاعويتةاال.بلوأسوو يياتةانفسه

.،لكناألغوبيةلمتستوضحمةلورهابعداماألي

تفسطير رياتالكتابىيقوىالكةيسةبلكلسبيربيةماطنعوماآل.خ راأليام رياتهوالعومالذىيدرسعوماآل - 

هطىوجاطاتالةلطرلطذامطنالضطرورىأننستوضطحمطا.عولفاعوية دمةالكةيسطةي االئةبهريقة رياتاآل

.ىتعولاإلنجيلالت( رياتفىأموراآل)

:متةاقضةلمعلمالةاسعا ةأيدثالثةطتجاهاتيقب -ج

شطئستكونسيئةجطدا لدرجطةأنالالضيقةالعليمةأنفىالزائدالتفكيرنتيجةأنيكونواسوبيين:أوال،  .3

لمطاذا"وهذاالمةلطوريطدفعالةطاسلحنسطحا مطنمحاولطةتحسطينالمجتمطع؛فيقولطون.سيتغيرلأليسن

"لجادلوتغييرطذاسانهذاالتغييرلنيستمر؟نبذلا

وهذاالمةلور.فىالتفكيربأنأغو المجتمعسيتغيرقبلمجئالمسيحأنيكونواطيجابيينبزيا ة:ثَََْ،  .7

.وضرورةعو ةيسوعشخصيا إلقامةملءموكوتهللامجئيتجاهلقولالكتا عنضغوالوضيقال

البطدأن.لتفطاؤلالبلطرىلطكوااسطالمالكتطا ولطيسايُ،لكطنالبطدأنةطنالرغبةالمويئةباألملضروري

يتجاهطلالتفطاؤلالمبطاليفيطهأويُفسطربلطكل طاالئ.عوةةفىالكتا المقطدسنالحكمةهللاالمُؤيكونوال

.خ راألياماألمورالسوبيةفىنبوات

يقولطهالكتطا عطنلأننعطرفمطامفترضينأنهمنالمسطتحي(غيرواضحين)أنيكونوامبامين:ثَل َ،  .1

سمطاأن.سطبقلطهةفسطه ونطعطدا مُبوهكطذايتجطاهوونالموضطوعويترسطونالمسطتقبلياطتم.خ راأليام

.(1:1بط7)شئ رامىسيحدثالبعضيفترضونأنال

VI-  وعالقتها بامُللك األلفى آخر األياملفهم نبوات  مناهجثالث 
الوييطدةوهذههىالةلرة.سةةعوىاألرض3222ُموكهالذىسيستمرقبلسيأتىعومأنيسوعتُ– أللفَ قَِ  -أ

.بهريقةيرفيةأومتفقةمعالمكتو خ راأليامالتىتفسرنبوات

وهطذهالةلطرةتُعوطمبطأنسطوهانيسطوعاأللفطىلطيسسطوهانأرضطى(وجو لوُموطكاأللفطىال)تعةى–ألفَ ال ـ  ل - 

.وىالخهيةفىقو المممنويرفى،لكةهطنتصاررويىع
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انالكةيسةستمسسالُموكبأنتُةصرسطلالعطالموتُعوم.األلفسةةبعدتعةىأنيسوعسيأتىثانية– أللفَ بْي  -ج

تتفطقمطعسطالمالكتطا وهطىفكطرةمثاليطةومتفائوطةلكطنال.المسطيحمجطئقبطل(تُحولسلالعطالمطلطىالمسطيحية)

.المقدس

طناألمطور.وسطيكونهةطاكعواقط سطوبيةعوطىغيطرالمسطتعدين.تتحسطنسىأناألمورتدع– أللف  َحي  ل - 

.لكنهلستتحسنبالةسبةلك؟..ستتحسنفعال 

VII-  ململكة اهلل "ال ألفية"الـ منظور  
.الر الثانىمجئقوةهذاالمةلورتتمثلفىأنالكةيسةستةتصرروييا عوىالخهيةوالليهانقبل -أ

بطدال مطنسوناطا)يطةعوطىأناطارمزيطةأومعةوخ طراأليطامتفسطيرمعلطمنبطوات:مةلطوريتمثطلفطىضعفهذاال - 

فىالتعويمالالهوتىالبديلواللامل،الذىيُعومبطأنالكةيسطةهطىالبطديلإلسطرائيلفيمطايخطتصسذلك؛و(يرفية

.قدمةإلسرائيلبالوعو اإليجابيةالمُ

؛لاطممةلطوراأللفيطةالمسطيحسطيكونبعطدمجطئيوجطدُموطكألفطىأوأنأنطهالمعلمالذينيتبعونالفكرالقائطلب -ج

 ريطات،وهطويعةطىعوماألوهذاالمةلورمذسورفىمعلمالكت الخاصةب.آ راأليامفيمايختصب(الماضى)

.اإلهتمامبالماضى،فالفعلفىصيغةالماضىيصفيدثأويالةيدثتفىالماضى

.فطىخ طراأليطامواليترجمطونسطفرالرؤيطابمعةطاهالحرفطىيممةونالبالضيقةالعليمة عاةالماضىهمالءال - 

قطد(طلطخ...الضطيقةالعليمطة،أرمجطدون،ضطدالمسطيح،الةبطىالكطذا )يرىهمالءأنأغو نبواتسفرالرؤيطا

أويطروا(م22–11)تمتبلكلساملوبهريقةأرضية طالليطر طسطرائيلضطداإلمبراالوريطةالرومانيطة

طنيطر طسطرائيل(.سصورةمنصطورالحطر الروييطةعوطىمطدارتطاريخالكةيسطة)أناارمزيةبلكلجزئى

تحتُيكمتطيهسضداإلمبراالوريةالرومانيةنتجعةااأسثرمنمويونقتيلياو ى،وتدميرأورشويموالايكل

.م22فىعام

صطحيحأن.م22عوطىأناطاتمطتبالكامطلفطىعطام(73لطو)و،(74مطت)فيروننبوات"ألفيةال"الـأماُ عاة -ه

أليطداثظطاللنبويطةولكنالمقصو مةااأنتُفاطمعوطىأناطا.مسانتتتميمجزئىلاذهالةبوات22أيداثعام

.خ راأليام

اللأيطداثيممةطونبطأنقطوةهللاسطتلارمطن طالطذينال(قووىاأل ريطاتبمُ")ألفيةال"الـأسمىأنامعلمُ عاة -و

نيقووططوامعلططماإلظاططاراتأاأل ريططاتبطط"يستأنسططون"ُ عططاةالماضططى.الضططيقةالعليمططةوتأسططيسالُموططكاأللفططى

وهمأيضا يتةاولوننبواتالعادالقديمطماباضفاء.فىسفرالرؤياطلىالمعةىالرمزىالحرفيةلقوةوقضاءهللا

(.م22 ونيتىمحاولةرؤيةتتميماافىعام)أوبإهمالاا(بمعةىتحويوااطلىرموز)الهابعالرويىعوياا

َْ »: (الصدوقيون)فَأََجََب َُِيوُع " ريفُو ْْ َْ الَ ََ َْ إي ََِذ  ََضي ُّو ََْس لي َُبَ أَلَ ُْ ي َوالَ   ْل ةَ لَّ (37:74مر)"؟قُوَّ

معلماطماليتعطرضفطى.منموكوتهللاعوىاألرضبكونهموكوترويىفىقو المطم"ألفيةال"الـيحد عاة -ز

الحصا الكبيرلوةفطوسفطىخ طراأليطام،والإلعطا ةالخدمطةذاتالخمطسأبعطا مطنجديطد،:اللرحألجزاءمثل

.واللمواه الروح(31-4:33أف)

فطىالماضطى"ألفيةال"طعتقدُ عاةالـ.يعتةقهأوالئكالذينيتبعونالتعويمالالهوتىالُمعدل"ألفيةال"طنفكرالـ -ح

وأيضا فأصحا .لكنفىالعصرالحديثفمعلماميرفضهذا.فىوجو الضيقةالعليمةوضدالمسيحيرفيا 
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"ألفيطةال"الطـيممنسلمطن.وجاةالةلرهذه،عا ةمايةقصامالترسيزاللديدعوىالتأثيرالثقافىعوىالمجتمع

.الريقةتةاولتختوففيمابيةامابالكةيسةالمةتصرةلكنبدرجاتو"األلفيةبعد"و

VIII-  اخلاص مبلكوت اهلل " األلفيةبعد "منظور

سياسطية،طقتصطا ية،)وقوانيةطهالمختوفطةأولتغييطرالمجتمطعقوةهذاالمةلطورتتمثطلفطىغيطرتاملوتطأثيرالثقطافى -أ

(.طلخ...تعويم،طعالم،فةون،

عوطىأناطارمطزمعلطمنبطواتخ طراأليطامتفسطيرفطى"فيطةألال"أمورملاباةلطـ:ضعفهذاالمةلوريتمثلفى - 

لاممةلورالماضىفىتةطاولسطفرالرؤيطا،"األلفيةبعد"معلمُ عاة.،وفىتبةىالالهوتالبديليةوليسيرف

–11)تتمطيمسامطلفطىيطر طسطرائيلضطدالرومطانفطىعوطىأناطا73،لطو74نبواتمتوالذىيرىمعلم

.خ راألياموظاللنبويةأليداث،بدال منفامهذاعوىأنهتتميمجزئى،(م22

طنتاطربهطرس.لقدطيتمليسوعالصوي منالبدايةيتىيُهوقسةيستهفىاألرضقبلالتتميمالتطاملمواعيطدهللا -ج

طن.طنتاربهرسألنطهطمطتألبطالتفكيراإلنسطانىالطذىيطويىبطهاللطيهانلكنيسوع.يسوعألنهط تارالصوي 

.الريقةتفكيربهرسمازالتفىالكةيسةاليوم

َم " ْْ َِْذَهَب إيلَ  أُوُرَي َي ََْْغي  أَ هي أََّْهُ َِ َذي ًََمي ِيُر لَي ليَل  ْلَوْقتي  ْبَََيأَ َُِيوُع ُِْظ ََ   ْ َِ ... مي َْىهي فَأََخىَذهُ بُ ... َوُِْدََى ْطىُرُ  إيلَ

 ، ِيُرهُ قََئًي ََْْ ُْ لََل َهَذ ! َحََيََك ََِ َربُّ »: َو ْبَََيأَ َِ و ُْ ُْطىُر َ « !الَ َِ ُْ »: فََْلََفَىَت َوقَىََا لَي َْطََ َهىْب َعْسى  َِىَ َيى َْ ْْىَت .   أَ

ْْ ََرةِ لي  ي ألَََّْل  َم َّ َ هللي َِ ََمُّ بي ِْ َ لي ََّْ ي  الَ ََ َِ ْيْ  بي ََْئيذك قَ . «لَ هي حي َذي ًََمي ْيْر »: ََا َُِيوُع لَي ْْ ْْ َِأَْيَ  َوَر ئي  فَْ َُ ْْ أََر َد أََحِي أَ إي

ََهُ َْْفَيهُ  ِْ َص َي ِي ْي   َوَِْح ْْ َََْ ََْئيىذك  ...َوَِ َيىهي َوحي َْ ىهي َمىَع َمًَئي ْي َسىْوَف َِىأَْي  فيى  َمْجىيي أَبَي َْْيىَ َّْ  ْبَ   إلي ي َِّ  َُِجىَزي فَإ ُكى

يك َحَيَب عَ  (72-31:72مت)."َِ يهي َو حي

لقطدأعثطرتام.يينتوقعواُموكالمسياعوىطسرائيلبدونموتالمسياطرتك الغيورونليوميسوعنفسالخهأ - 

بعططد"نفططسالعثططرةفططىالصططوي مازالططتموجططو ةلويططومبالةسططبةألصططحا فكططرة.ضططرورةفكططرةأنالصططوي 

فطىُموطكهللاالكامطلعوطىاألرضبطدونأنتتةقطىبعمطلالصطوي ،ييثيعتقطدونأنالكةيسطةستُلطارك"األلفية

.خ راأليامفى"بفكرةطجتيازالصوي أثةاءالضيقةالعليمة"

يرفضالبعضالتعوطيمالكتطابىالطذىيُلطيرطلطىأنالجطةسالبلطرىسوطهوسطلالمخووقطاتسطتمربطآالمالمخطاض -ه

بلطفقةالبطدأننطرفضسطلأنلمطةالهوتيطةتُعوطم.راآلتطىوالتىسطتم ىلوطده(مبتدأاألوجاعوالضيقةالعليمة)

. هةهللاالتىتتهو طجتيازالضيقةالعليمةطليهمماتُليرأسثر(طنتصار)أسبرأوبتفاؤل

سططانهططذاشططائعا  ططاللالعصططر. ريططاتعوططماألفيمططايخططتصبهططمالهططوتينمتفططائوونبزيططا ة"األلفيططةبعططد"ُ عططاة -و

يططينسططانطهتمططامالططروحالقططدسأنيططر لوكةيسططةالحططقالكتططابىالخططاص.(م3122–3142بططين)الفيكتططورى

لكطن.المسطيحمجطئويقولاإلنسان،واعتقدالمممةونأناألمورستتحسنأسثروأسثريتطىبالعملاإلجتماعى

عوطىسطبيل.يتراجعونفطىالعطالمسوطه"األلفيةبعد"واقعيدوثيربينعالميتينفىالقرنالعلرينجعلُ عاة

بعطدأنتعارضطتالحطرو "األلفيطةقبطل"وتحولطتلفكطر"األلفيطةبعد"سانتتتبعفكر"هيتون"المثالجامعة

يعتقدونفىُموكيرفطى"األلفيةبعد"بعضأتباعفكر،"األلفيةبعد"الفكرالمتفائللـالعالميةبلكلواضحمع

"بعطداأللفيطة"و"الألفية"أنالفرولبين.المسيحلألرضالكةيسةقبلعو ةفىلوروحالقدسسةة3222لمدة

مطن"بعطداأللفيطة"و"الألفيطة"يختوطفسطلمطنمعسطكر.يعتقطدهالطبعضليستبالوضطوحالطذىعوىمرالتاريخ

جماعطةبطينطجمطاعسانهةاكفىالقرنالسا سعلر.والريقتهأمورالمجتمعسوهانالكةيسةعوىييثيجم
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أغوط هطمالءالمتلطد ينسطانوامطن(.لطألرضفعويطا يتطىقبطلأنتُطر )خالصطسرائيلإليمانباالمتلد ينفى

".األلفيةبعد"و"ألفيةال"التعويمينالالهوتيينلكلمن"جوناثانط وار ز" عى."بعداأللفية"

IX-  ململكة اهلل  "قبل األلفية"منظور 
(.عام3222)وعسيأتىليحكماألرضلمدةألفيةيممةونأنيس"قبلاأللفية"طنمنيممةونبفكر -أ

.خ راأليامتفسيرهالحرفىلةبواتقوةهذاالمةلورتتمثلفى - 

":قبلاأللفية"ثالثوجوهلـ -ج

.(ط تهافقبلالضيقة)الجزئى"قبلاأللفية"فكر .3

وسططأو/قبطلطنسطكا الغضط و(.ط تهطافبعطدالضطيقة()الكالسطيكى)التطاريخى"قبطلاأللفيطة"فكر .7

.الضيقةلهقوتهوضعفهمثوهمثلالفكرالداعىلاذاالتوقيتلح تهاف

يلطرح.األ طرىخ طراأليطامالرسولىيجمعسلمواضعالقطوةالكتابيطةلكطل راسطات"قبلاأللفية"فكر .1

موططئفططىوسطططعططالممططنمةلططورالقيمططة،والرؤيططا،والقططوةالخاصططةبكةيسططةالعاططدالجديططدخ ططراأليططام

.زماتواإلضهاا باأل

Xفكر قبل األلفية اجلزئى 
يُسمىباذااألسمألنهيُعومأنهللايتعاملمعشعبهبلكلمختوففطىسطبع.خ راأليامأسثرفكرشيوعا اآلنعن -أ

وهذهاألجزاءالمختوفةتُمثلمرايلمختوفةفى هطةهللالوخطالص.تاريخيةأومواسممختوفةاتأجزاءأويقب

.عصورعوىمرال

،واشطتمالهعوطىغطرضهللاإلسطرائيلفطىخ طرخ طراأليطامتفسطيرهالحرفطىلةبطواتقوةهذاالمةلورتتمثلفطى - 

.األيام

 طداعطنهطذا.يسطبقالضطيقةعوطىأنطهط تهطافالكةيسطةوقطتالخهطأفطىتحديطدضعفهذاالمةلوريتمثلفى -ج

.ألنهيعولفاعويةبلارةاإلنجيلبهرلعدة هير

وهطوال.يُلارالحاجةالُموحةإلعطدا وتجايطزالكةيسطةلصطعوباتواضطهاا الضطيقةالعليمطةال:أوال،  .3

طسطرائيلوفطى الصطامبطالوقوفمعاطمفطىوقطتشطع يرى ورالمممةينمناألممفطىطيقطاظغيطرة

.مسويةمنهللامكةيسةالرسوليةالتتممالكةيسةعمواابصفتااالطضهاا همييث

،يعتقدالبعضأنهليسمنالضرورى(يسوعيأتىفىأىلحلة)الوشيكمجئبالاتُعومييثأنا:ثَََْ،  .7

وهكذافإنأصحا .وضع هطبعيدةاألمد اصةبالحياة،أوالخدمة،أواإللتزامبالتأثيرفىالمجتمع

.وجاةالةلرهذهغالبا ماياموونالبُعدالثقافىواإلجتماعى

(.2:1رؤ)يصا الةفوسالعليمفىخ راألياميتميةيقولمنغالبا ما:ثَل َ،  .1
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هذاالتعويميُاملتجايطزالكةيسطةلحضطهاا ،ولووقطوفمطعطسطرائيل طاللالضطيقةالعليمطة،وهطوال: خصمُ  - 

وهكطذا،فبوجطهعطاملطهوجاطة.خ طراأليطام،ويقوطلمطنيتميطةيصطا يبحثعنطشتراكطيجابىلتغييرالمجتمع

.خ راأليامنلرمتلائمةعن

يمكطنتغييطرال)،مطعطيبطاالوانازاميطة( تهفقريبطا لماذاأهطتمطذاسةطتسطأ)الارو طنر الفعلاللائعهو -ه

ترىالكةيسةعوىأنااالولالةجاةفقططلتحريطرهطمالءالطذينووجاةالةلرهذهغالبا ما(.المجتمعبلكلفعال

.المجتمعلوليهانمعمستقبوهالمتلائمبيةماتسومباقى(عظفقطلوخالصوال)يغرقون

بطدال مطنالرغبطةفطىاإلسطتعدا بالصطوم(طستفطاءذاتطى)هذهالةلرةقدتم ىطلىسسلفىاإلنخراالفىالمجتمع -و

فكرقبطلاأللفيطةالجزئطىهطذاهطىبعضالكةائسالتىتتبع:اليظ.والصالةبحثا عنط ترالرويىلمموكةهللا

.الةفوسسةائسنليهةفىربح

XI(يالكالسيك)قبل األلفية التارخيى  فكر 
،وفطىتجايطزهلوكةيسطةلمواجاطةاإلضطهاا فطىخ طراأليطامتفسطيرهيرفيطا لةبطواتقوةهذاالمةلطورتتمثطلفطى -ز

.المستقبل،ومسئوليتةافىطيقاظطسرائيللةوالالخالص

:77رؤ)تصطرةالتطىتحمطلهويطةالعطروسنقصالتأسيدعوىفكرالكةيسةالمة:ضعفهذاالمةلوريتمثلفى -ح

لاطذا،اليتعطرضهطذاالفكطرسثيطرا لةقهطةالعالقطة.،والبُعدالثقطافىخ راأليام،والحصا الكبيرلوةفوسفى(32

القويطلممطن.المةتصطرةخ طراأليطامالحميمةباهلل،أوالحاجةللفاعةمستمرةليال وناارا ،أوالتأسيطدعوطىسةيسطة

.المةلوريرونمبدأطنتصارالكةيسةلامهذا

قبططل"أو/و"قبططلالغضط "نفططسنقطاالالقططوةوالضطعفالتططىلفكطر(الكالسطيكى)طنلفكطرقبططلاأللفيطةالتططاريخى -ال

بةجلستطا تقويطدىعطنفكطرقبطلاأللفيطةالتطاريخىوسطذلكفعطلجطريج.و.ست ج")األلفيةومةتصفالضيقة

.(ال 

XIIىلفكر قبل األلفية الرسو
يتحدثعنالمةلورلألياماأل يرةالذىيعكسرؤية،وقطوة،وأسطوو ييطاةسةيسطة"عوماأل رياتالرسولى" -أ

فطى(العاطدالجديطد)سيُعدعوماأل رياتالرسطولىالمطممةينألسطوو ييطاةومةلطورالُرُسطل.ُرُسلالعادالجديد

فكططرقبططلاأللفيططة"بطالقول" ريططاتالرسططولىعوطماأل"أُشططيرطلططى.وسططالةاضططةالعليمططةواإلضطهاا القططا مين

".الرسولى

وجاطةالةلطر.آ راأليطامالجمعبيننقاالالقوةالكتابيةلكلوجااتالةلرالخاصةبطقوةهذاالمةلورتتمثلفى - 

وهطويلطملسطلعةاصطرالمسطيحيةالرسطوليةالمطذسورةفطى.ةيسةلوةصرة،القو الكامطل،والتطأثيرهذهتدعوالك

.وسأسررالبعضمةاا.3،7صفحة

الويدة،والعالقةالحميمة،والةضج؛ممطايةطتجعةطهأعلطمناضطةفطىالتطاريخالىتبويالتى لَْْي   لَِْصرة -ج

هططذهالكةيسططةالمصططويةوالةبويططة،(.5:72؛أف31–4:33أف)ألناططاتُقططا بالخدمططةذاتاألبعططا الخمسططة

الكبيرلوةفوسالراجعةلوطر ،وسطتتةقىباإلضطهاا خ راأليامىيصا ستسيربقوةوبإعالنألنااستُستخدمف

.وتقفمعطسرائيلفىوقتالمحةة
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،وعهططاء،فططىطنكططارلوططذات،و دمططة"موعلططةعوططىالجبططلال"التططىتسططيربموجطط  لَْْيىى  َ ت  لد ىىب  لَْمىىِ - 

ذهسطتتقوىبعالقطةالتومطذةهططنييطاة(.2–5مطت)وبرسة،فىصوموصالةسمانرىفىسةيسةالعاطدالجديطد

فىخ طراأليطام،سطتتةقىالكةيسطةفطى(.77:32رؤ)،وأعمقط تبارمعيسوعساهللالعريسالعروسالحميمة

سطيالأعلططمناضطةوأعلططمضطغوال؛ممططايةطتجعةططهالفصطلبططينالمطممةينالحقيقيططينواآل طرينالططذينيقططدمون

سطيةكرونىالكةيسطةسطيكونونطمطامطنأصطحا القوط الكامطلأوسلالموجطو ينياليطا فط.حنتةازالتأمامالم 

بيةمطاسطيةاضالجطزءاآل طرليسطوكفطىالمسطيحية(7:1تطس7)ءمطنالكةيسطةسطيرتدعطناإليمطانجز.الر 

."المسيحيةالرسولية"أو"ُمرتدةلاالمسيحية"فاإل تيارسيكونطما.الرسولية

يطةسيطفيُفيطدونالةطاسياليطا فطىرؤ:أوال، الحاضطربطثالثالُطرل،مطةالعمطلالتىسطتفامقيَأثَر لَْْي  َ ت  ل -ه

(أيكامطه)بربحالةفوسالضائعة،وتجايزالكةيسةبمرسطوينإلعطدا الهريطقلأليطاماأل يطرة،وطالطاللعطدلهللا

افطىالطدهربطينعموةطااآلنويياتةطرؤيطةاإلسطتمرارية:ثََْىَ، (1–341:1مز)ضداللربالتسبيحواللفاعة

بإقامططةالعططدلفططىالمجططاالتالقانونيططة،والتعويميططة،)بتعبيططرخ ططر،بعططضمططنتأثيرنططاياليططا فططىالمجتمططع.اآلتططى

فىرؤيطةسيطفأنعمطل:ثَل َ، .يسوعمجئستستمرفىالُموكاأللفىبعد(طلخ...والتكةولوجية،والتقدمالعومى،

.للخصية،وتكويفاتالخدمةفىالُموكاأللفىالمحبةاآلن،سيكونلهتأثيرفىمكافآتةاا

XIII ية الرسوىلاأللفثالث إعتراضات شائعة على فكر قبل  
"مطن"تةبطأبطولسعطن.وهطوسطيُرفععةطدط تهطافالكةيسطةالروحالقطدسهطومطايحجطزاآلنيدعىالبعضأن -أ

وصطفبطولسالطذىيحجطز.(1–7:1تطس7)سيُرفعانفىخ راأليطام"ضدالمسيح"يحجزانظاور"ما"و

عوطم(.7:2تطس7عاقطلفطى")مطن"و(7:1تس7غيرعاقلفى")ما"زيا ةالخهيةوظاورضدالمسيحبـ

أعتقدأنالقوىالتىتحجزهطى(.4–31:3رو)بولسأنالسوهاتالحاسمةهىممسويةمنهللالمةعاللر

ممالتىتمةعيكومةضدالمسيحالمويدةفىسلالعالممطنوالتىأعتقدأنااوجو يكوماتاأل"ما"الجمعبين

إلقامطة(سونفيطدراليا )والذىأعتقدأنههللاوسوهتهالعويطافطىطيضطارالعلطرأمطمالمتحطدةمعطا "من"اللاور،و

.(34:3؛رؤ1:4؛رؤ1–2:7رؤ)ويدةمعضدالمسيح

وهططذا.(5:1تططس3)"لططمنُجعططللوغضطط "العليمططةألنةططايططدعىالططبعضأنالمططممةينلططنيجتططازوافططىالضططيقة - 

1رؤ)طنغض هللافىالضيقةالعليمةسيُهوقبواسهةالكةيسةالمصوية.صحيح،فالكةيسةلمتُجعللوغض 
سطيكون.فائقطةلوهبيعطة،وتوجياطات،ويمايطةسطيكونلوكةيسطةرؤيطة.ليدمرطمبراالوريةضدالمسيح(4–1:

.(34:3؛رؤ1:4؛رؤ1–2:7رؤ)مايةمنهللالوقديسين تمي

بطدال مطنأنيكطونبعطدعالمطاتنبويطة(يليرونطليهبأنطهوشطيك)يدعىالبعضأنيسوعسيأتىفىأىلحلة -ج

الأيطدسطيعرف"يمكةةاأننعرفهذهالعالماتالةبويةألنيسطوعقطالأنيقولونال.الكةيسةمحد ةتلعرباا

.طنهططذهالعالمططاتالةبويططةالبططدأنتُططدرك(.75:31؛مططت74:11،47،44،52مططت")لسططاعةاليططوموالا

يهال الويىالمقدسهطمالءالطذينسطيكونونضطمن(.44–31:41لو)سيكونهذاموضوعيياةأوموت

مطنيسطوعوبطولستعطرضسطل.الجيلالذىسيأتىفيهالر أنيعرفواهذا،ويستعدوابةاءا عوطىهطذهالمعرفطة

:5تس3؛71–73:75؛لو14–74:17مت)القدرةعوىتمييزالعالماتالةبويةآل راأليامموضوعل

.(33–7:3تس7؛1–3







ONETHING CONFERENCE 2013  – MIKE BICKLE 
Historic Premillennialism and the Victorious Church          
 

International House of Prayer of Kansas City    ihopkc.org 
Free Teaching Library    mikebickle.org 

XIVضالالت ىف الكنيسة 5يواجه  :قبل األلفيةظور من  
االخاليةمطنالاطدفوالداعيطةطلطىبرؤيتاوهىتخدعياليا الكةيسةفىالغر الرويية"و و سسولو"الثقافة -أ

خاصطةالتطهنلرلكلوايد.يقيقىيعتمدعوىطيمانالمساومةوالحوولالوسط،وباعتقا ساذ فىأمانأبدىال

عا وهذهالةلرةلومستقبلهىاألسثطرشطيو.ألموراأل رياتيتىلوسانتببساالةأنتسعدوتحلىبحياةساوة

لكةةانرغ فىأننكونأنبيطاء.متعبلعبيةقوية،وايظبكثيرمناألصدقاءت..والتىتحلىبإعجا الكثيرين

.هللوليسمنيحلونبرضىالةاس

.وهويةكرمكانةطسرائيلفى هةهللاالهوتاإلستبدال - 

.ط تهافقبلالضيقةوهويتركالكةيسة ونطستعدا  -ج

قدتوقفطت،حالقدسوالخدمةذاتاألبعا الخمسةعهاياالروالتوقف ونصالةيممنأصحا هذااإلتجاهبأن - 

.والياتمونبالصالةوالصوممنأجلاإلالاللالكامل

وهويقولبلكلسبير،ويامطلاأليطداثالمسطتقبويةالحرفيطةفطى رامطاخ راأليامالتفسيرالرمزىلمعلمنبوات -ه

حالطرفضواإلز راءوعطدماإليمطانبطلوهذهالهريقةفىتةاولخيطاتالطويىالمقطدستزيطدمطنرو.خ راأليام

.(74:75،11؛لو31:34؛مر1:1بط7)وقساوةالقو 

XV (74:73مت)م22الضيقة العظيمة مل تتم ىف أحداث
"« ََ َِ يى ُّ « ريْجَي َ  ْلَخَر بي »َْظَْرَُْم  فَ ىُُا  لََّْ َِىَ َد َْي ْْ ي  قَََا َع ى ،  لََّ َِ ُِ  قََئي ْي  ْل ىَ َْ َِ ُْ ...دَىيَّ ي فيى   ْل ىو ُْ ََْئيىذك ألََّْىهُ َِ ىَِق  حي ضي

َِم  َْ َعظي ُْو َْ َولَْ  َِ ََْلَمي إيلَ   آل ُْْذ  ْبَيَي ،ي  ْل ْ  ُهُ ُم ْ  مي ُْ ىْر َيْ ىَل  ألََِّىَُم . لَْم َِ . (لطنيةجطوجسطديا ) لَىْم َِْخ ُىْص َجَيىيِ َولَْو لَىْم َُدَصَّ

ُر َي  ْخَََريَِ  َُدَصَّ ُِ ِي  ْل ْيْ  ألَْج مُ َولَ (74:35،73،77مت)". ْ َل  ألَََِّ

يحاولالطبعض.وستفولسلوقتأزماتخ ر.تةبأيسوعبأنالضيقةالعليمةستكونأصع وقتفىالتاريخ -أ

ستكونالضيقةالعليمةشديدةجدا .م22تخفيفهذهالةبوةبتقويواالمستوىالرمزأوبرؤيةتتميماافىأيداث

..بالكاملفةىثالثسةواتونصفليحفظساالجةسالبلرىمنأنيتااطلىلدرجةأنهللاقولمد

.لكةاططاالتططتمممعلططمالتفاصططيلالمطذسورةفططىالططويىعططنالضططيقة.هططىظططاللنبويططةلوضطيقة.م22أيطداثطن - 

،والتطىوصطفتفطىرؤ"رجسطةالخطرا "بعطدولطنتحطدثطال(74:77مطت)فالضيقةستاد يياةسلطنسان

عبططا ة.مططةالططوير،وجططرحالططرأسالططذىُشططفى،وعالنالتفاصططيلالكتابيططةلوضططيقةتتضططمنصططورةناالقططةط.31

–11)ولميحدثأىمنهذافىثورةالياو عوطىالحكطمالرومطانى.عالميةطجباريةلضدالمسيح،ونبىسذا 

ثطارالياطو عوطى.م315–317ثطمفطى.م22،تمتدميرأورشويموالايكلالثانىعطامفىهذهاألزمة.(.م21

52،مطاتفطىالحطر العالميطةالثانيطة.قرية3,222شخص،وتدمير522,222روماثانية،ممانتجعةهقتل

والحطر العالميطةم22وسلمنأيطداث.م22مويونشخصوهذاالعد يفولبمرايلالمويونالذينماتوافى

لميكطنأىمطنهطذهاأليطداث.سماستفعلالضيقةالعليمةالبلرىسالجةالثانيةلميقتربايتىمنتاديدوجو 

(.32–31:34رؤ)فىهيكلأورشويم"رجسةالخرا "الفليعةهواألسوأفىالتاريخ،سمالميلتمالعوى

 والحطرم22هورقميفولأيداثمويونالفلالذىيتمالتخوصمةامباإلجاا سةويا فىالعالمسوه52طنالـ

.العالميةالثانية


