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 نظرة عامة على أحداث األيام األخرية
I-مقدمة أساسية: ملاذا ندرس األيام األخرية 

،ويشملنقيضينتتحدثعنأكثرجيلمملوءباألحدلثالدراميةفىالتاريخالبدأنندرساألياماألخيرةألنها -أ

وأعظمضغوط.كبيرين روحية، نهضة أعظم ق)فقبلرجوعيسوعلألرضستختبراألمم ضاءهللا،أحكام

.فىالتاريخكلهمرت(غضبالشيطانالعظيم،خطيةاإلنسان

للعالم -ب تكشفقلبيسوعوقيادته ألنها األخيرة أنندرساأليام البد . األناجيلاألربعة 98بمجموع)تعطينا

تحدثبنفسالطريقة؛األجزاءالتىت.فىمجيئهاألوللتتميمالفداءتسجيلكامللقلبيسوع،وقوته(أصحاح

بتعبيرآخر.،حينيتولىقيادةكلاألرضتكشفقلبيسوعوقوته(أصحاح051بمجموع)عننهايةالزمان

مناألناجيلاألربعة،وكذلكاألجزاءالخاصةباألياماألخيرةنفساإلعالنعنيسوع،وعنقوته يُعلنكٍل

ألنهيُعلنقلبه،"إعالنيسوع"رالرؤيايُسمىسف.التىهىبعملنفسالروحالقدس،فىنفسالكتابالمقدس

.إندراسةسفرالرؤياليسأمراًإختيارياًللكنيسة.وقوته،وقيادته

(0:0رؤ)".دَّ أَْن يَُكوَن َعْن قَِريب  ، الَِّذي أَْعطَاهُ إِيَّاهُ هللاُ، لِيُِرَي َعبِيَدهُ َما الَ بُ إِْعالَُن يَُسوَع اْلَمِسيحِ "

دادوهذهالعالماتستز،هللاإختارأنيعلنعنجيالًواحداًبعالماتونبواتياماألخيرةألنالبدأنندرساأل -ج

ظهورعالماتخارقةفىالسماء،إتجاهات:تشملهذهالعالماتالنبوية.ئيسوعفىشدتهاكلماإقتربنامنمج

وا تكنولوجية، علمية، دينية، عسكرية، سياسية، وتطورات المجتمع، فى قتصاديةمعينة هذا. يدعو هللا إن

01رؤ")الحكمةلنفهم" 01؛رؤ09: أو(8: ألنهاالتندرجتحتبندالفضولللمعرفة،ولكنهامسألةحياة

.موت

بناءاًيلالذىسيأتىفيهالربأنيعرفوايُطالبالوحىهؤالءالموجودينفىالج .0 هذا،وأنيستعدوا

المعرفةعل هذه ى يسوع. من كٍل لوالتعرض بولس وتمييزموضوعرسول معرفة على القدرة

:4تس4؛6–5:0تس0؛48–40:45؛لو12–42:14مت)العالماتالنبويةلألياماألخيرة
0–00)

وعدهللابأنيعطىعالماتنبويةفىالجيلالذىسيأتىفيهالربكتعبيرعنرحمته،وهكذايستطيع .4

اإلحتياطاتالال آتٍالناسأنيتخذوا هو ما لمواجهة زمة العالمات. مثلمحطةستعملهذه النبوية

وأوضح.؛ترصدالمصاعبقبلحدوثها،ليستعدالناس،وهكذاتُنقَذأرواحالكثيرينلألرصادالجوية

أكتوبر46مثالعلىهذاهوالتسونامىالذىحدثفىجنوبشرقآسيابسببزلزالسومطرهفى

(.06:1مت)لعجزهمعنقراءةوفهمالعالماتالنبويةفىمجيئهاألولإنتهريسوعإسرائيل.4112

.ناإلفتقاداإللهىتحتقضاءهللاألنهالمتميززملقدعلمنايسوعأنأمةإسرائيلوقعت

لو)".َزَماَن اْفتِقَاِدكِ لَْم تَْعِرفِي ألَنَِّك ... َويَْهِدُمونَِك َوبَنِيِك فِيِك ... فَإِنَّهُ َستَأْتِي أَيَّاٌم َويُِحيطُ بِِك أَْعَداُؤِك "

08:21–22)

 -د المفاتيح أحد هى األخيرة باأليام الخاصة المعلومات الوقتلإلستعداددراسة لهذا األيام. دراسة المهم من

التاريخ فى والضغوط اإللهى، المجد أوقات أكثر فى لتنتصر الكنيسة تُعد ألنها الكنيسة.األخيرة تمد فهى

القادمةببوص العاصفة وسط لتستعملها لة واألزمات. األحداث صحيح بشكل الناس ألغلب نفسر أن علينا
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وهى.وكلماعرفناالوحىالمقدسكلماوثقناأكثرفىسلطانهللا،وفىيقينيةاإلنتصار.المصاحبةلهذاالوقت

.الةكذلكتُعلنلناعنجماليسوعفتصيربمثابةالوقودالذىيُشعلحركةالص

 -ه لتحفظالجماهيرمن اإلجابات، ستمتلكوحدها المستعدة الرسولية األخيرةالعثرةالكنيسة فىاأليام ستكون.

هللاالمحب يسمح لماذا مثل أسئلة على اإلجابة على القدرة –عندنا ربما نفذيُبل أحداثالضيقة–بنفسه

.هذهاألحكامل–أوعلىاألقلتقللمنتعرضها–بهاأيضاًأنتحيابالطريقةالتىتُجنوعلىالكنيسة.العظيمة

التىتُعيقالحب،حتىتخلصجموعكثيرة(المعوقاتالزائفة)إنالهدفمنهذهاألحكاماإللهيةهوإزالةكل

.وتنمولتصلللنضجفىالمحبة

فىالنصالكتابينفسهحإالإذاُذكربوضولهحرفيالعناألياماألخيرةيجبأنيؤخذبالمعنىالنصالكتابى -و

.ياًرمزيؤخذعلىأنهذا

الغالبيةالعظمى.تبكالمالوحىالمقدسالخاصباألياماألخيرةليفهمهالجميع،حيثأنهقدُكتبلكلاألممكُ -ز

ليسصحيحاًمايُقالأندراسةاألياماألخيرة.منالبشرعلىمرالعصوركانوامنالقرويين،غيرالمتعلمين

 .جداًمعقدة –كلالمؤمنينيمكنهم لهم األخيرة–بلالبد ونبواتاأليام سفرالرؤيا أنيفهموا دراسةهذه.

.المواضيعليسإختياراًأوحكراًعلىنوعيةخاصةمنالمؤمنينالمهووسين

ئيسوعبعدالضيقةالعظيمةالتىيتبعهامجهلستبدألكن.مرحلةاألياماألخيرةإيمانىالشخصىأننافىبداية -ح

.5منهاإلى51ربماهىأقربإلى.،الأعرفسنة51سنواتأوحتىبعد5

الحقيقةهىأنهكانهناك.أنهميحيونفىاألياماألخيرةظنواهناكإعتقاٌدخاطئيقولبأنكلاألجيالالسابقة -ط

إحساسعالمىكانهناكلكن.األيامفىكلجيلتعتقدأنهمفىنهاية%(0ربماأقلمن)مجموعةصغيرة

مليوننسخةمن51تمبيع)مرتينفقطفىتاريخالكنيسة،فىعهدالُرُسلاألوائل،وفىهذاالجيلاآلنبذلك

 "(. Left Behind series "بعنوانسلسلةُكتبعنإختطافالكنيسة

يُجهزالكنيسةلإلنتصارفىالمحبة:ملخص -ي المصحوبةبإظهاراتالقوةلماذاندرساألياماألخيرة؟ألنهذا

كثراألوقاتالدراميةفىالتاريخفىأ أو. منإهمالها القادمةبدالً كذلكيُجهزالكنيسةللمشاركةفىالنهضة

يُوقظالكنيسةعلى.يُجهزالكنيسةلتتفهماألزماتالقادمةبدالًمنأنتشعربالعثرةفىهللابسببها.حتىمقاومتها

4:01يؤ)رفةأنصلواتهاتستطيعأنتقللمنالشر،وتزيداإلنتصارفىمناطقمعينةضرورةالشفاعة،ومع

وأيضاًيزيدمنثقتهافىسيادةهللا؛حينتعلمأنههوالمتحكمفىكلاألموروليسشيئ(.4:1؛صف02–

.مفاجئبالنسبةله

وهىفقطلمناعالقةبالوقتالحاضرليستلهأنها:بعضاألكاذيبالشائعةبخصوصنبواتاألياماألخيرة -ك

.يشعربفضوللمعرفتها فهمهامستحيلأن.وليستمقصودةحرفياًرموزأنهايجبأنيونظرلهاعلىأنها

.علىمرالعصورأنهالجيلاألخيرظنكلجيل.للشخصالعادىإاللوكنتفىمدرسةللكتابالمقدس

II-بعض النقاط اهلامة 
ظرالتىتقولبأنالكنيسةيمكنأنتُختطففىأىلحظة،وهكذالنتحضرالنهضةالقادمةالأؤمنبوجهةالن -أ

نحننحترمأمانة،وإخالص،وكذلكروحانيةهؤالءالذينلهمهذاالفكر؛لكننانرى.وأزماتالضيقةالعظيمة

عرضينأنمُيكونواكأنهذاخطأخطيرألنهسيتركجموعكبيرةبدونإستعدادخاللالضيقةالعظيمة،وكذل

.يعثروابسببضيقهاالشديد
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إذاكانتدراسةاألياماألخيرةجديدةبالنسبةلك،كنمستعداًلترىيسوعالموجودفىكلماتالكتابعناأليام -ب

منالمهمأنيكونوالئنالكالمالكتابالمقدس.األخيرةوهويختلفعنيسوعالذىتراهبعضكنائسالغرب

.يد،أوالطقوسالكنسيةُللتقلوليس

الكالموتفحصوهبقوةوبجرأة،اأن -ج الأطلبمنأحدأنيقبلكالمىبسرعة،لكنىأحثكمعلىأنتتحدواهذا

وهذاالقولينطبقتماماً"كنمثلأهلبيريه"قالالقدماء.وأالتقبلواأىكالماليظهرلكمواضحاًفىكلمةهللا

لقدفحصأهلبيريهالكتبليرواهلكالمبولسصحيحأمال.ألياماألخيرةحينندرسعنقيادةيسوعفىا

01أع) :01–00 الصغيرة(. لمجموعاتالمناقشة وقتاً أحثكمعلىأنتُعطوا التعليميةتتقوى. إنالعملية

.األفكارالمختلفةفىحلقاتالمناقشةمعآخرين،حينيكونوامتعطشينلمعرفةالحقبتبادل

III- ئ املسيحمتناقضني ىف جم عدينُب –يوم الرب  
بِّ " (4:00يؤ)" فََمْن يُِطيقُهُ  َمُخوٌف ِجّدا  وَ  َعِظيمٌ ألَنَّ يَْوَم الرَّ

بِّ اْليَْوِم " (2:5مال)" .َواْلَمُخوفِ  اْلَعِظيمِ َهئَنََذا أُْرِسُل إِلَْيُكْم إِيلِيَّا النَّبِيَّ قَْبَل َمِجيِء يَْوِم الرَّ

سنوات1التىستحدثفىآخر(اإليجابية،والسلبية)هواألحداثغيرالعادية"يومالربالعظيم"ـصودبالمق -أ

ئالرببلمجونصفق األحداثأ. فىالكتابالمقدستُعدهذه المذكورة ُذكرتأكثرمن)حدأبرزالمشاهد

سوعفىحلبةأحداثاألرضبكلألنهذاالوقتالفريدمنالزمن؛يتحركفيهي"يومههو"إنه(.مرة011

لمساندةشعبهومقاومةأعدائه قوة للجميعكالملكالمُ. بكلعنفوهويُظهرنفسه الخطية حاربالذىيواجه

5:09؛عا1–0؛يؤ01:5؛حز8–01:6؛إش05–00:0؛إش6–2:0؛إش44–4:01إش)

؛1–4:4تس4؛1–5:4تس0؛2:5؛مال2–02:0؛زك09،41–0:1،04،02؛صف41–
(.6:01؛رؤ1:01بط4

سميسوع،ألنهمسيختبرونأعظمسكيبللروحالقدسفىالتاريخلهؤالءالذينيدعونبإسيكونيوماًعظيماً -ب

(.14–4:49يؤ)

ستهز(.6:41رؤ)للمتمردينالرافضينالذينسيختبرونأقسىأشكالإنسكابغضبهللاسيكونيوماًمخوفاً -ج

(.04:46؛عب9–4:6حج)زعزعتهعلىاألرضأحكاميسوعكلمايمكن

ختبرنعمةهللا،وتحريره،نمنيمكنأن:بتعبيرآخر"منيمكنهأنيحتملأحداثيومالرب؟"تساءلاألنبياء -د

البدمناإلجابةعليهحيثسيكونهذاهوأكثرسؤاليطرحنفسه؛و.وقوتهفىهذهالمرحلةالفريدةفىالزمن

.علىوشكالحدوث(بمافيهمأمريكا،وإسرائيل)أنأفضلوأسوأوقتبالنسبةللكنيسةولكلاألمم

IV-مؤشرات إجيابية: يوم الرب العظيم  
؛2:01أف)ةممتلئةمنمجدهللاالتاريخ؛مماسيُبرزكنيسةمنتصروسكيبللروحالقدسفىأعظمنهضة -أ

؛05:4؛رؤ04:00؛رؤ1:8؛رؤ40–4:01؛أع46–01:40؛يو06:09؛مت41–5:46أف
معةومتضاعفةفىسفرأعمالالرسلوسفرالخروجُمجسيشملهذامعجزات(.44:01؛رؤ9–08:1رؤ

.كلالعالم
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:02؛رؤ5:8؛رؤ42:02مت)الذىمنالممكنأنيصلإلىأكثرمنبليونشخص:أعظمحصادللنفوس -ب

6.)

يقَِة اْلَعِظيَمةِ أَتُ ... َجْمٌع َكثِيٌر لَْم يَْستَِطْع أََحٌد أَْن يَُعدَّهُ، ِمْن ُكلِّ األَُمِم " (1:8،02رؤ)" ... وا ِمَن الضِّ

)خالصإسرائيل -ج 00رو :04–05 سيحدث(46–45، وشعورهانتيجة إلسرائيل الكنيسة من تحفيز

.سةمعإسرائيلفىوقتضيقهم،والتحركبقوةهللابالغيرة،حينتقفالكني

–00:11؛دل41:41؛إر10:8؛إر4:01أع)فىالكنيسةوتستقرعلىكلمؤمنروحالنبوةستعمل -د

(.2:6؛مال01:00؛مت09:41؛رؤ6–00:1؛رؤ46:8؛إش15

(4:01أع)"...بَّأُ بَنُوُكْم َوبَنَاتُُكْم بََشر  فَيَتَنَ  ُكلِّ أَنِّي أَْسُكُب ِمْن ُروِحي َعلَى  "

جعانفىالمحبةحيثأنهميتقابلونوعالقتهبملكوتهللافىالكنيسةلتُخرجمؤمنينشُمفهومالعروسسيقوى -ه

(.44:01رؤ)ويختبرونيسوعكاهللالعريس

وُح َواْلَعُروُس يَقُوالَنِ " (44:01رؤ)"...«تََعالَ »: َوالرُّ

؛رؤ5–9:1؛رؤ5:9؛رؤ40:01؛مت9–09:1لو)ركةالصالةوالتسبيحبسلطانعظيمستعملح -و

؛يؤ01–24:01؛إش08–11:09؛إش5،01–41:4؛إش45:8؛إش1–64:6؛إش44:01

4:04–01.)

الخروج،وسددهللاكلللطعاموالشراب،سيأتىهللابإمداداتهكماحدثفىسفرإمدادمعجزىسيكونهناك -ز

.لقدأمطرعليمالطعاممنالسماء،وأخرجالماءمنقلبالصخر.إحتياجاتشعبهأثناءرحلتهمفىالبرية

(1:05مى)".َكأَيَّاِم ُخُروِجَك ِمْن أَْرِض ِمْصَر أُِريِه َعَجائِبَ "

بينمايقودالربشعبهلألمان،(4:49؛يؤ10:8إر)ةبواسطةإعالناتنبويتوجيهاتمعجزيةستكونهناك -ح

 والماء)لإلمدادات (الطعام إلعادة فى، التواصل الزالزل،العالقات، لتجنب المناسب المكان فى للوجود

.والقنابل،وفخاخالعدو

،6–8:2؛خر41–9:44خر")مبدأجاسان(."جيوبللرحمةوالمعونة)عجزيةحمايةمُستكونهناك -ط
أنتلمسالضرباتأرضجاسان،لميسمحهللا.رأيناهاأيامضرباتمصر(00:1؛خر01:41؛خر46

،(8:46خر)،لمينزلعليهمالبََرد(6–8:2خر)حيواناتوبهائمشعبإسرائيللمتمت.حيثيعيششعبه

(.01:41خر)،وكانعندهمنور(9:44خر)الذبابضربةلمتأتعليهم

َواْجَعُل فَْرقا بَْيَن َشْعبِي ... ي َذلَِك اْليَْوِم اْرَض َجاَساَن َحْيُث َشْعبِي ُمقِيٌم َحتَّى ال يَُكوُن ُهنَاَك ُذبَّانٌ َولَِكْن اَميُِّز فِ "

(41–9:44خر)"...َوَشْعبِكَ 

وبللرحمة،بمعنىوجودمناطقحيثيحمىهللاشعبهمنأحكامالقضاءاإللهى،فالتأتىستكونهناكجي -ي

إنأحكامقضاءهللامنالممكنأنتقلأوتتالشىعنبعض(.6–8:2؛حز8:2؛رؤ1–1:4رؤ)همعلي

(.1–80:5؛مز02–4:01يؤ)صلواتناتُحدثفرقفىمستوىحياتنا.المناطقبفعلالصلواتوالطاعة

.فمركزالكوارثيمكنأنيتحولإلىمقرللنهضة
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بَّ يَ " تُخبأون)تُْستَُروَن  لََعلَُّكمْ ... ا َجِميَع بَائِِسي األَْرِض أُْطلُبُوا الرَّ بِّ ( قضائه)فِي يَْوِم َسَخِط الرَّ ".(أحكام

(4:1صف)

َعلَى َضْيَعة   أُْمِطرَ . َوأَْمطَْرُت َعلَى َمِدينَة  َواِحَدة  َوَعلَى َمِدينَة  أُْخَرى لَْم أُْمِطرْ  ...َوأَنَا أَْيضا  َمنَْعُت َعْنُكُم اْلَمطََر "

ْيَعةُ الَّتِي لَْم يُْمطَْر َعلَْيَها َجفَّتْ  :2عا)"...فََجالَْت َمِدينَتَاِن أَْو ثاَلٌَث إِلَى َمِدينَة  َواِحَدة  لِتَْشَرَب َماء  . َواِحَدة  َوالضَّ
1–9)

َجى َوالَ  ...الَ تَْخَشى ِمْن َخْوِف اللَّْيِل " يَْسقُطُ َعْن َجانِبَِك أَْلٌف .ِمْن َهالَك  يُْفِسُد فِي الظَِّهيَرةِ  ِمْن َوبَأ  يَْسلُُك فِي الدُّ

(1–80:5مز)".إِلَْيَك الَ يَْقُربُ . َوَربََواٌت َعْن يَِمينِكَ 

V-داث اإلجيابية ىف األيام األخريةاألشخاص واألح 
تس0؛02؛زك40–08:00رؤ)هوغايةنبواتاألياماألخيرةاأللفيلكهئالمسيحالثانىلتأسيسمُإنمج -أ

(.01؛مر40؛لو42؛مت5–2

يسوعليعيشبشكلدائمعلىاألرض؛سيظهربالجسد .0 فىالسماءلكلالناسالموجودينحينيعود

وسيؤسسملكوته(.06–08:05رؤ)سيجلسكملكعلىعرشويحكمكلالملوك.علىاألرض

.علىاألرضكماهوفىالسماء

َماِء َكَذلَِك َعلَى األَْرضِ . ِت َملَُكوتُكَ لِيَأْ  " (6:01مت)".لِتَُكْن َمِشيئَتَُك َكَما فِي السَّ

–41:2رؤ)عام0111المرحلةالتاليةفىخطةاآلبهىأنيحكميسوعكملكعلىاألرضلمدة .4
بالقول(.6 لهذا "الُملكاأللفىللمسيح"ويُشار الـ أو ،" millenniumملينيوم التينية؛" وهىكلمة

(.معناهاسنة)"annusأنوس"،وكلمة(0111معناها)"milleميل"مكونةمنشقين

ِ َواْلَمِسيِح، َوَسيَْملُِكوَن َمَعهُ أَْلَف َسنَة  ...  " (41:6رؤ)".َسيَُكونُوَن َكَهنَة  ّلِِلَّ

الدائم .1 والسالم بالبرالكامل، األولىفىحيثسيحكميسوعالعالممنأورشليم األرضلحالتها سيرد

جنةعدن . )سيؤثرُملكهفىكلمجاالتالحياة تعليمياً، إقتصادياً، إعالمياً،سياسياً، أسرياً، زراعياً،

00:0؛إش8–8:6؛إش2–4:0؛إش6–41:0رؤ()إلخ...فنياً،تكنولوجياً،بيئياً،إجتماعياً،
؛مت6:01خ؛مت00؛مز4؛مز45–65:01إش؛64–61؛إش9–50:0؛إش06–

(.1:40؛أع49:08؛مت08:49؛مت01:00

بِّ َويَْجتَِمُع إِلَْيَها ُكلُّ األَُمِم إِلَى اسْ " وَن أُوُرَشلِيَم ُكْرِسيَّ الرَّ بِّ إِلَى أُوُرَشلِيمَ يَُسمُّ (1:01إر)".ِم الرَّ

حكومات .2 كل على يسوع مع الممجدة األجساد والالبسون األموات من المقامون القديسون سيملك

؛44:5؛رؤ6–41:2؛رؤ5:01؛رؤ1:40؛رؤ41–4:46رؤ.)الُملكاأللفىفىرضاأل
6:4كو0؛11–44:48؛لو08–08:01؛لو45:41؛مت41–41:40؛مت08:49مت
(.9:01؛رو4:04تى4؛1–

 -ب الكنيسةسيحدث إختطاف من الهواء فى المؤمنين يسوع يجمع حين أقصى األرضأطراف يكون. لن

ئالمسيحسيحدثفىسياقأحداثمج.اإلختطافحدٌثسرى،بلشهادةدراميةمنالمؤمنينوغيرالمؤمنين
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ةاإلختطاف؛لكناإلختالفكانإتفقالمؤمنونعلىمرالعصورعلىحقيق(.5:00تس0إلى2:01تس0)

.خطأشائعيتسببفىإرباكالكثيرينوفكرةأناإلختطافهوقبلالضيقةه.دائماًحولالتوقيت

00رؤ)الشاهدان -ج :1–6 نبيان؛سيعظانبقوةعظيمة( هما أثناءالضيقةالعظيمة1لمدة .سنواتونصف،

(.2:5مال)لياسيجريانمعجزاتعظيمةكتلكالتىعملهاموسي،وإي

؛هممسبحوننبويونسيبشرواباإلنجيل(5–02:0؛رؤ9–1:2رؤ)مؤمنمختوممناليهود022,111 -د

سيتمختمهمبشكلمعجزىبقوةهللاللحماية،وهكذالنيستطيعأحد.بقوةخاللالثالثسنواتونصفاألخيرة

:8؛حز8:2رؤ)مهللابطريقةمعجزيةمنأىضررسيحميه(مناألمم)كذلكالمؤمنيناآلخرين.أنيؤذيهم
6.)

كذلكالنزولاألولألورشليمالجديدة(.01–08:1رؤ)ئيسوعيحدثعشاءُعرسالحملفىسياقمجس -ه

(.1:04؛رؤ40:4،8رؤ)لألرضسيحدثأيضاًفىهذاالوقت

VI-األشخاص واألحداث السلبية ىف األيام األخرية 
أبواق،1أختام،1)غضبهللاعلىالعصاة:أوالُ :يقةالعظيمةستأتىالضغوطمنأربعةمصادرفىأثناءالض -أ

من:ثالثا  ورعبضدالمسيح؛يضطهدالقديسينمنخاللسلطةغضبالشيطان،الذىس:ثانيا  ؛(جامات1

.(إلخ...زالزل،عواصف،)غضبالطبيعة:ورابعا  خاللأفعالالناساألشرارمننحوبعضهمالبعض؛

الموجةالثانيةفستقتلثُلث.ستقضىأولموجةعلىُربعسكاناألرض.ستأتىموجتينشديدتينبالمنية -ب أما

األرض . اإلثنين السكان%51سيكونمجموع تعداد )من 2أو إحتمالوجود بليون9بليونعلىإعتبار

(.شخصعلىاألرضفىهذاالوقت

 ُرْبعِ األَْرضِ ْخَضُر، َواْلَجالُِس َعلَْيِه اْسُمهُ اْلَمْوُت، َواْلَهاِويَةُ تَْتبَُعهُ، َوأُْعِطيَا ُسْلطَانا  َعلَى فَنَظَْرُت َوإَِذا فََرٌس أَ  "

ْيِف َواْلُجوِع َواْلَمْوِت َوبُِوُحوِش األَْرضِ  (6:9رؤ)".أَْن يَْقتاُلَ بِالسَّ

(8:05رؤ)".ثُْلَث النَّاسِ ا لَِكْي يَْقتُلُو... األَْربََعةُ اْلَمالَئَِكةُ  "

VII-أربع عالمات سلبية: يوم الرب املخوف جدًا  
،6أختامفىرؤ1)حدثمحددضدغيرالمؤمنين40وتشمل(05:1؛رؤ02:1رؤ)ملءأحكامقضاءهللا -أ

(.06جاماتفىرؤ1،و9:8أبواقفىرؤ1و

(02:01رؤ)" .فِي َكأِْس َغَضبِهِ  (بكلقوة) ِصْرفا  َغَضِب هللاِ اْلَمْصبُوِب "

(.01؛رؤ1:40،45؛دا04:04رؤ)ملءغضبالشيطانسيُصبعلىاألرض -ب

:04رؤ)". «، َعالِما  أَنَّ لَهُ َزَمانا  قَلِيال  َغَضٌب َعِظيمٌ َوْيٌل لَِساِكنِي األَْرِض َواْلبَْحِر، ألَنَّ إِْبلِيَس نََزَل إِلَْيُكْم َوبِِه "

04)

IIIV-أشخاص وأحداث سلبية: يوم الرب املخوف جدًا 
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سيُشكلتحالف.آخرقائدللعالم،سيشنحرباًضدهللا،وسيضطهدشعبالرب(01–01:0رؤ)ضدالمسيح -أ

تحالفاتمناألمم01سياسى،وعسكرى،واقتصادىمع سيتمتعبأكبرتحالفسياسى،أضخمجيش،أكبر.

سيستخدممعجزاتشيطانية.علىمرالتاريخرغنىوقوةمنأىشخصآخرشبكةدينيةعالمية،وسيكونأكث

يستخدم،كماس(01:05رؤ)،وسيستخدمالخدعالسياسيةليقتلمقاوميه(02–01:04رؤ)ليخدعالناس

(.01–01:06رؤ)ىاألممالقمعاإلقتصادىليسيطرعل

المسيحأقسىوأشرإنسانعاشعلىوجهاألر -ب سيكونمنالمستحيلالتفاوضمعهلطلب.ضسيكونضد

16"الوحش"لقدأُطلقعلىضدالمسيحلقب.،حيثأنهسيتصرفبمنطقوأسلوبالوحشالشرسالرحمة

.مرةفىسفرالرؤيا

:01رؤ)سيضعضدالمسيحفىالصدارةالعالميةهوالشفاءالظاهرلُجرحالرأسالمميتأكبرعاملمساعد -ج

.أنهسيُقتلثميتمشفائهأمامالجميع،مماسيجعلهممبهورينللدرجةالتىتدفعهملعبادتهيبدو(.1،04،02

الوحش -د المسيح)صورة سيكون(ضد صنم)تمثاالً أو صورة ي( أنه يبدو حتى خاصة قوة له فكر،ستكون

يكونمتصالًسيوضعالصنماألساسىفىأورشليم،وس(.06–01:02رؤ)يتكلم،ويتنفس،ويسنالقوانينو

لقدتعرضيوحنا.ستكونالصورةبمثابةعالمةنبويةواضحةلألياماألخيرة.فىكلالعالمبشبكةمناألصنام

:06؛رؤ05:4؛رؤ02:8،00؛رؤ[ثالثمرات]01:02،05رؤ)مرات01للحديثعنهذهالصورة

(.41:2؛رؤ08:41؛رؤ4

ستُستخدملتعريفاألشخاص.ةتوضععلىاليداليمنىأوعلىالجبهةستكونعالم(ضدالمسيح)سمةالوحش -ه

بعبادةضدالمسيح 01رؤ)الذينتعهدوا :06–01 ستكونالعالمةهىجوازالمرورللنظاماإلقتصادى(.

العالمى بيعضرورياتالحياة. أو بشراء السمة يرفضون للذين يُسمح لن . فىحقوسيُنظر كمجرمين لهم

هكذا.نللموتجراءهذامستحقيالدولةو الذىيربطشخصينبرباطالزواج، الزواجللعهد يرمزخاتم كما

بتعبيرآخر؛فإنإتخاذهذه.تُمثلهذهالسمةالبرهانالخارجىعلىتعهدالشخصبعبادةالشيطانوضدالمسيح

.السمةلنيحدثبمحضالصدفة،ولنتُضعلهمبدونرغبتهمواختيارهمالشخصى

)النبىالكذاب -و 01رؤ :00–09 فىاأليام( العالمية الديانة شبكة وقائد المسيح؛ األساسىلضد التابع هو

(.01:2،9رؤ)األخيرة،التىستُكرسجهودهالحثالناسعلىاألرضعلىعبادةالشيطانوضدالمسيح
رؤ)ية،ومدعومةبإجراءمعجزاتستكونخطةضدالمسيحلتتميمهذا؛هىبإلقاءُخطبذاتقوةتأثيرشيطان

01 الوحش(02–04: باستخدامصورة الشيطانية)، الوحش(ذاتالقوة وكذلكسمة اإلقتصادى)، النظام

.(العالمى

 -ز و المسيح ضد بقوةأمم01التحالفبين المسيح ضد سيمد واقتصادياً؛ وعسكرياً، سياسياً، تحالفاً سيكون

.فىالتاريخعظيمةلميحظبهاإنساٌنآخر

المسيحنفسهرجسةالخراب -ح الذىهوالرجاسة)كإلهبوضعصورتهأوالصنمستحدثحينيُعلنضد فى(

4:1تس4؛01:02؛مر42:05؛مت04:00؛دا00:10؛دا8:46،41؛دا9:01دا)هيكلأورشليم
(.09–01:04؛رؤ2–

المسيحسيُطستكونرجاسةفىنظ .0 ؛وألنالكثيرينسيستجيبونلهذاكإلهالببعبادتهرهللاألنضد

التاريخ.األمر مر هللاعلى نظر فى رجاسة أكبر هى الصورة هذه ستكون بالمعجزات. وستتثبت

.الشيطانية
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سيحدثالخراببطريقتينمختلفتين .4 المسيحليخربأويُدمركلمنيرفضأن:أوال  : سيسعىضد

يعبده ي:ثانيا  . بأسيخربهللاأو ضدحدمر للضغوطويقبلأنيعبد علىكلمنيخضع قضائه كام

.المسيح

بعدأنيُشفىضدالمسيحمنجرحالرأسالمميت،ستكونرجسةالخرابهىالمفتاحالرئيسىليبدأ .1

األرضكإله لُحكم خطته تنفيذ وبداية تقنين فى.فى الرجاسة هذه سنواتستحدث منتصفالسبع

.حئالمسياألخيرةقبلمج

:8؛دا9:01دا")دانيال"سبعمرات؛خمسةمنهاعلىلسان"رجسةالخراب"يذكرالكتابالمقدس .2
قدم(.01:02؛مر42:05مت")يسوع"ومرتينعلىلسان(04:00؛دا00:10؛دا46،41

(.2–4:1تس4)بولستعليماًعنرجسةالخراب

IX- (جامات1أبواق، 1تام، أخ1)األحكام سلسلة من ثالث جمموعات من 
غضبهللاكماهوجامات1أبواق،و1أختام،و1:تتكونالضيقةالعظيمةمنأحكامقضاءهللاالتىنراهافى -أ

08–6مذكورفىرؤ . لمدة التىتمتد العظيمة الضيقة فىفترة سنوات1وهىتُمثلاألحداثاألساسية

(.40–08:00رؤ)ىئالمسيحالثانونصفوتنتهىبمعركةأورشليمومج

اإللهى -ب بالنسبةألحداثالقضاء فىالشدة هناكتزايد بمعنى. منحدثإلىآخر؛ فهىتزدادصعوبة تفوق:

م حدثوقتفتحأحداثاألبواقفىالشدة أحدثفىاألبواقا ما األختام؛وتفوقأحداثالجاماتفىالشدة

(.وتالثُلثوقتاألبواقسيموتُربعالجنسالبشرىوقتاألختام،بينماسيم)

،وتكون(01–6:05رؤ)سيتجاوبالبعضبالخوف.ستكونهناكإستجاباتمختلفةألحكامالقضاءاإللهى -ج

هللا يلعنوا أن )النتيجة 06رؤ :40 ) أىتوبة )دون 8رؤ :41–40) قوته. هللاعلى سيمجدوا وآخرون

(.02:6؛رؤ00:01؛رؤ1:8رؤ)وخالصه

حيثسيجتاحاألرضسالسلا -د المسيح، لضد العالمية الثالثةستركزعلىاإلمبراطورية ألحكام وهىستتم.

،متزايدة(التتميمالتاملهاسيكونفىالمستقبل)،فىالمستقبل(أحداثفعلية،وليسترمزيةأوتاريخية)حرفياً

يثيتبعأحدهااآلخرحتىأنهيمكنستُطلقبترتيبزمنى،وبتتابعمعينح)،ومتسلسلة(دفىالشدةداستز)

(.هذاالترتيبكلماتمإطالقأحدهاعلىاألرضوتتبعمعرفة

X-أحداث مفتاحية سلبية ألحكام اهلل ضد األشرار 
.(0: 9؛ رؤ 09 – 0: 6رؤ )األختام السبعة  -أ 

(4–6:0رؤ)العنفالسياسىلضدالمسيح(:فرسأبيض)الختماألول .0

(2–6:1رؤ)سفكدم،وحربعالمية(:حمرفرسأ)الختمالثانى .4

(6–6:5رؤ)مجاعة،وأزمةإقتصادية(:فرسأسود)الختمالثالث .1

(9–6:1رؤ)مرض،وموتلُربعسكاناألرض(:فرسأخضر)الختمالرابع .2

(00–6:8رؤ)يُطلقأحكامهللا–مناخروحى(:حركةصالة)الختمالخامس .5
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(01–6:04رؤ)إضطراباتكونية–المناخالطبيعى(:باتفىالطبيعةإضطرا)الختمالسادس .6

.(8-9رؤ)إطالقاألبواقالسبعة–المناخالسماوى(:صمتفىالسماء)الختمالسابع .1

(.08 - 02: 00؛ رؤ 40: 8رؤ  - 4: 9رؤ )األبواق السبعة  -ب 

(9:1رؤ)إحتراقثُلثالمزروعات(:مصادرالطعام)البوقاألول .0

(8–9:9رؤ)تدميرثُلثالبحار(:مصادرالطعام)البوقالثانى .4

(00–9:01رؤ)تسميمثُلثالمياهالعذبةفىاألرض(:مصادرالماء)البوقالثالث .1

(01–9:04رؤ)إظالمثُلثمصادرالضوءلألرض(:الضوء،والطاقة)البوقالرابع .2

(04–8:0رؤ)ووبأإطالقجرادشيطانى،(:عذاب)البوقالخامس .5

(40–8:01رؤ)إطالقشياطينلتقتلثُلثسكاناألرض(:موت)البوقالسادس .6

(.08-00:05رؤ)ئالمسيحالثانىبدايةموكبمج(:هزيمة)البوقالسابع .1

(.04 – 1خر )ضربات مصر  مثل( 06 - 05رؤ )جامات غضب هللا السبعة  -ج 

(4-06:0رؤ)علىمنيعبدونضدالمسيحقُرحمؤلمة(:قُرح)ىاألولةالجام .0

(06:1رؤ)يتحولالبحرإلىدم،ويقتلكلالكائناتالبحرية(:مصادرالطعام)يةةالثانالجام .4

(1–06:2رؤ)كلاألنهارتتحولإلىدم(:مصادرالماء)ةالثالثةالجام .1

(8–06:9رؤ)حرارةحارقةونارمنالشمس(:عذاب)ةالرابعةالجام .2

(00–06:01رؤ)ظالمعلىإمبراطوريةضدالمسيح(:دمار)ةالخامسةالجام .5

(06–06:04رؤ)ستجمعالشياطيناألممإلىأرمجدون(:ذنبعالمى)ةالسادسةالجام .6

(.40-06:01رؤ)كيلوجرام51صخوربوزنبردأسوأزلزال،و(:دمارشامل)ةالسابعةالجام .1

XI-حكام على العصاةاأل: أحداث سلبية 
،وهى(سنواتونصف1التىستستمر)إنتصاريسوعفىمعركةأورشليممنهياًحملةأرمجدونالعسكرية -أ

:1؛يؤ40–08:00رؤ؛06:06رؤ)صراععسكرىيقضىعلىضدالمسيحوالنبىالكذابوجيوشهما
(.1:9؛صف5–02:0؛زك05–4

والتىهوالحكمعلىالشبكةاإلقتصاديةوالدينيةالعالمية(09–01رؤ)يمةُحكمهللاعلىبابلالزانيةالعظ -ب

وسيُعادبناء.وستقومأيضاًبإغواءالكثيرينلحياةالشر،وليضطهدواالقديسين.سيكونمركزهافىمدينةبابل

51بعدعلى)علىضفافنهرالفراتفىالعراق(09–01؛رؤ50–51؛إر02–01إش)مدينةبابل

(.ميالًجنوببغداد

علىمرحلتينسيحكمهللاعلىالمدينة -ج بين:أوال  . الدينىالعالمىالداعىللتسامحوالوحدة النظام سيسقطهذا

 الـ 1الجميعفىمنتصففترة علىيد بالنار01سنوات، 01رؤ)ملوكسيحرقونها :06 وسيستبدلونها(.

ستسقطتماماً:ثانيا.تزمت،وسيحولوهاإلىمقرمنمقارضدالمسيحمبنظامضدالمسيحالدينىالمتشددوال

(.09يارؤ)ئالمسيحعندمج
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–00:11؛دا9:42؛دا1:40،45دا)نتيجةلحربهممعضدالمسيحسيُقتلونالذينالشهداءالمسيحيين -د

:01؛رؤ1–06:5؛رؤ01:1،05؛رؤ00:1؛رؤ8:40؛رؤ00–6:8؛رؤ04:1،01؛دا15

(.08:4؛رؤ09:42؛رؤ6

.42:04؛مت2:0تى0؛4:1تس4–(اإلرتداد)سيرتدمؤمنونعناإليمان -ه

ال  الَ يَْخَدَعنَُّكْم أََحٌد َعلَى طَِريقَة  َما، ألَنَّهُ الَ يَأْتِي إِْن لَْم " ضد) ، َويُْستَْعلََن إِْنَساُن اْلَخِطيَّةِ يَأِْت ااِلْرتَِداُد أَوَّ

(4:1تس4)".(المسيح

وَح يَقُوُل َصِريحا  " تََعالِيَم ، تَابِِعيَن أَْرَواحا  ُمِضلَّة  وَ يَْرتَدُّ قَْوٌم َعِن اإِليَمانِ إِنَّهُ فِي األَْزِمنَِة األَِخيَرِة : َولَِكنَّ الرُّ

(2:0تى0)".َشيَاِطينَ 

XII-ةالتطورات السياسية ىف األيام األخري 
(.0861)وتوليهاالسلطةعلىمدينةأورشليم(0829)سرائيلكأمةاإلعترافبإ -أ

سيتمتعبدبلوماسيةغيرعادية،.فىمنطقةالشرقاألوسط،أوأوروبا(ضدالمسيح)ظهورقائدسياسىإقليمى -ب

.أمم1وسيعملفىالبدايةبالتعاونمع

فىالشر -ج العشرة قاألوسطتشكيلاإلتحاداألوربى،واشتراكهفىتحالفاألمم الثالثة. سيكونتحالفاألمم

سيُمثلتحالفاألمم(.1:9،41،42دا)بكربمثابةنقطةالبداية،لكنهذهالقاعدةستنتقلوتتغيرفىوقتمُ

.العشرةأساساًلقيامحكومةعالميةتحكمالعالمكله

عةمنالدول؛ممايأتىبسالمعاهدةسالمفىالشرقاألوسطمعإسرائيلومجموسينجحضدالمسيحفىقطعمُ -د

كله )وأمانزائفينللعالم 8دا :41 5تس0؛ :1 المسيحكبداية(. وبينضد بينها سيبدوإلسرائيلأنالعهد

.للبركاتاأللفيةالموعودة

؛زك01–04:0زك)سيعملالربوالشيطانعلىجمعجيوشكلأمماألرضوحشدهالمهاجمةأورشليم -ه

(.06–06:04؛رؤ1:9؛صف1:4،04؛يؤ4–02:0

سيكونهو.علىيدضدالمسيحنيسهثمسيتمتد(المسمىبهيكلالضيقةالعظيمة)سيُبنىالهيكلفىأورشليم -و

(.4-0100؛رؤ4:2تس4؛01:02مر؛42:05؛مت25–00:16؛دا8:41دا)مجالخدمةالشاهدين

إنقياممسحاء(.09–01:01رؤ)ستقتلالمسيحيينالذينسيقاومونهاستظهرالديانةالعالميةالموحدةالتى -ز

 بين تحالفات ظهور على سيساعد كذبة وأنبياء كل الكاذبة، السحر،الديانات تشمل الجديد،والتى العصر

يُسمى وما البوذية، الهندوسية، المسيحية"اإلسالم، إلتزامه" مع بالتسامحاألخالقىمالمتحررة؛ الذىجميعاً

.سيمهدالطريقلظهورديانةعالميةموحدة

(.العلمية،واإلتصاالت،والتكنولوجيا)ستكونهناكزيادةفىالسفروالتنقلوالمعرفة -ح

ْفَر إِلَى َوْقِت النَِّهايَةِ " ا أَْنَت يَا َدانِيآُل فَأَْخِف اْلَكالََم َواْختِِم السِّ لسفرفىترجماتبمعنىا) يَتََصفَُّحونَهُ َكثِيُروَن . أَمَّ

(04:2دا)."تَْزَدادُ  (علمية،وتكنولوجية) َواْلَمْعِرفَةُ  (أخرى
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َمنِ " ، َواْغلِِق اْلِكتَاَب إِلَى آِخِر الزَّ رِّ  هُنَاكَ يَُروُحوَن ُهنَا وَ َكثِيُروَن . أََما أَْنَت يَا َدانِيَاُل، فَاْحفَِظ اْلَكالَم فِي السِّ

(منترجمةالكتابالشريف04:2دا)".(علمية،وتكنولوجية) َمْعِرفَةلِيَِزيُدوا  (السفر)


