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 ملرحلة ما قبل امُللك األلفى املفهوم الرسولي
I-آخر األياماملفتاح لفهم : عن املسيحية التعليم الرسويل 

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

أسطوو ييطاةالعاطدالمسطيحيةالرسطوليةتلطملبتعبيطرخرطر،.تحتقيا ةُرُسلالقرناألولطالجديد،بصفتاانم

(.ليرلرُسلالعصرالحديثيُىذفىصيغةاإلسمالُمذسرةفىهذهالنستخدمالكومةاليظأنةاال)الجديد

؛ييثسيُقيمالروحسةيسةمةتصرةتعمطلمعطا خرراأليامستبرزالمسيحيةالرسوليةأومسيحيةالعادالجديدفى - 

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

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

.(35:7؛رؤ37:33؛رؤ31:2؛رؤ71–73:

ََ  ُرُسىً،  َولْ ى... َوُهَو أَْعطَى  " ِِيىيَ   .... بَْعَض أَْنبِيَىء ِِ لْ دِيس يى ِِ ْْ ََ ِِ ِِىَ  ...ألَْجى ََْْ ْْ نَ يُعَْىءإِ َى  أَ ِِ  َوْحَيلنِيَّى ِ إِ َى   َج

ِْ ( كْيي  مَحية بء ْءمِ) ء َِ ِك . لْبىِ  لِ ( ل عًقى  ل حِيِى ) َوَمْعِرفَى ِ لإِلِ ْك َكءِمى َِ إِ َى  قِيَىءِ  قَءَمىِ  . إِ َى  إِْنَيىء ِْ ِمى

ِيي َِ (31-4:33أف)" (.ل ْضج) حِ لْ 

" ُْ ىو ُْ ََ ِْ ََ ِىَل  بَى  ِِ َِ ِمىْ  ِمْ ى ْضىَ  أَْو َيىْ  ََ َِىء َوالَ  ْ  ُِْحِضَرَهء  َِْْفِيِه َكِْيَي ، َمِجيَية،  الَ َدنََس فِي َْ َوبِىًَ  ُمدَيََّسى ،  ِ

(5:72أف)".َعْيبك 

ؤمةينفطىسطيالسطكي الطروحالقطدستحدبالكاملأوعائوطةروييطةمطنالمطالعملسمجتمعمُ–ل وحية .3

.خرراأليامالمصحو باإلضهاا فى

.طرتبارمعرفةقو يسوعبصفتةاعروسه–ل عًق  ل حِيِ  بءهلل .7

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

(.المةاالقالجغرافيةالكرازةوالتحولالجذرىلبعض)يقو طلىتأثير

.تأثيرلوةصرة،والقو الكامل،والخرراألياملقد عىهللاسةيسة -ج

لووصوللوويدة،والعالقةالحميمة،والةضج،والقيا ةبالخدمةذاتالخمسأجزاءالمطذسورة–ل ْصرة .3

:1ؤ؛ر31-4:33أف)سططيُعيدالططروحالقططدسالخدمططةذاتاألجططزاءالخمسططة(.4:31أف)فططى

72).

مططنطنكططارالططذات،والخدمططة،والعهططاء،"بأسططوو ييططاةالموعلططةعوططىالجبططل"السططووك–كِىىءا ل د ىىب .7

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

:بثالثالُُرل،التكويفالحاضرالموسللةافام–(التأثير)ل ِفِوم .1

.اآلنرؤيةسيفتُفيدالةاس:أوال 
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بمعةططىأنبعططضمططنتأثيرنططافططىالمجتمططعاآلن.رؤيططةطسططتمراريتاافططىيياتةططافططىالططدهراآلتططى:ثانيططا 

قطدمعدالطةفطىالقطوانين،والتعوطيم،والمجطالتالتكةولوجيطة،والت)ستكونلهطستمراريةفىالُموكاأللفطى

.ئالمسيحوسيستمربعدمج(العومى،طلخ

.ئالمسيحكافآتةااللخصيةاألبديةبعدمجمرؤيةسيفتؤثرفى:ثالثا 

II- هى املسيحية الرسولية ؟ ما  
.(4:31أف)يبةىيسطوعالكةيسطةالتطىستةتصطربلطكلواسطععوطىسطلقطوىالجحطيم-تتمرسزيولالكةيسة -أ

مطاسطانما)تسوكبمحبةوتقدرلكلأعضطائاايقدمالعادالجديدالخالصفىسيالمفاومالكةيسةسعائوةرويية

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

الصطومسأسطوو ييطاةسمطاتصطفهالموعلطةعوطىبمعةطى.ألناطاتلطملالقداسطةوالتومطذة–تقو طلىسمالالقوط  - 

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

سوسيوةلمدموكطوت(رراء)تستقبلالمسيحيةالرسوليةبرساتهللا.التىترفضطنكارالذاتواإللتزام"ةالكسول

.لوحياةفىرغدالما ييستخدمونأغو  روام"سمؤمةينطستاالسيين"هللاوليسلوحياة

نهوقطتمطنأسطاسثابطتيمكنلخدمتةاأنتعمطلبأقصطىقطوةفقطططذاط–تةهوقردمتاامنالعالقةالحميمةباهلل -ج

والتىتسعى(بيح،العالقةالحميمةمعهللاالعريسالاللفاعة،التس)منالعالقةالحميمةباهللمعالصوموالصالة

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

فىالحصا ،وليكونطنميراثةاهوأننلاركبفاعوية.(32يارؤ)(لوعملالمرسوى)تلتملعوىروحالُمرسل - 

الحكومططة،)بططالبروالعططدلفططىالمؤسسططاتاإلجتماعيططة(مططنناييططةالعططا اتوالتقاليططد)لةططاتططأثيرفططىالمجتمططع

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

(.37-33سو7؛3:74سو)روييةسجزءمنالحر ال–تلتملعوىاإلضهاا  -ه

خرطرطنرطالصطسطرائيلهطوجطزءأساسطىمطنرهطةهللاأليطداث–تتوافقمعرهةهللاالخاصةبأمةطسرائيل -و

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

مططنالكةيسططةالرسططولية(33:33،34رو)قظطسططرائيلمططنرططاللالغيططرةسططتتي.أليططامآلرراالتحرسططاتالفريططدة

(1:7تس7)عالقةباذاخرراألياموسيكونإلرتدا .الممسويةالتىتقفمعامضدمعا اةالساميةواإلضهاا 

لطنوبطولس،يُقيمالطروحالقطدسمعطدينلوهريطقمثطليويةطاالمعمطدان–ليومالر "وعاظنبويين"تُجازوتُعد -ز

التطىستُغضط الكثيطرينخرطراأليطاميةسحبوافىروفمنطعالنملورةهللاساموة،ويلملهذاملاهدأيطداث

(.7:3؛يؤ5:72؛أع72:72،72أع)

(.31:72؛رؤ31–4:33أف)سير هللاويُعيدالخدمةذاتالخمسأبعا –يةلوخدمةالُرسُهاال تُقو -ح

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

كْييىى  (.2:1؛رؤ33:75رو)مىىَِ ل ِْضىى :(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 ل عىرو (.71-33:75رو)مَِ لألمم وخًص إسرلئيِ(.35:7رؤ؛33:

؛5:1؛رؤ73:31؛مطت1-31:2لطو)حرك  ل صىًة ول َيىبيح(.75:1؛مت77:12؛مت7:31
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وح ل دىىىىوة ر(.37:32؛زك32،17–7:37؛يططططؤ71:1،2؛طش77:32،72؛رؤ5-1:1رؤ

 ا؛15-33:11 ا؛5–5:4طر؛12:74طر؛71:72طر؛13:1طر؛7:32أع)ول ْبوة ولإلعًْ

ل حصىىىءد ل عظىىىيم(.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 
ْ  ُِِطيدُهُ؟" َِ بس َعِظيِم َوَمُخوِف ِجّيل، فَ َّْ َِْوَم ل رَّ (7:33يؤ)" ألَ

أعلمناضةوسكي لوروحالقدسفىالتاريخ،وسيةتجعةهسةيسةمةتصرةوممتوئطةمطنمجطدهللا–ِوم عظيم -أ

37؛رؤ2:1؛رؤ73–7:32؛أع71–32:73؛يططو31:31؛مططت72–5:71؛أف4:31أف)

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

سطيفولعوطىاألرجطحخرطراأليطامطنيصطا الةفطوسفطى.يوجمجتمعةومضاعفةعوىنهالعطالموسفرالخر

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

.يينتقفمعامفىمحةتاموتتحركبقوةهللابيةماتوقظالكةيسةطسرائيلبالغيرة

ىي ك  َىْم "تةبأ انيالأنهسيكون.العليمةأعلمأزماتالتاريختُدعىالضيقة–ل، ِوم مخوف جي -  ِِ  ُْ ُْ َزَمىء و ُْ َوَِ

 ْ ُْ ََ َِل لْ َوْقتِ  َِ ُْْذ َكءنَْت أُمَّ ِ إِ َ   أسديسوعهذايينقالأنهسيكونهةطاكضطيقعلطيمياطد (.37:3 ا)".ُم

.(77–74:73مت)يياةالكثيرين

مفاومالعروسوتهبيقةعوىموكطوتهللاسطيةتجعةطهمطؤمةينيتمتعطون:خرراأليامرصائصسةيسة–مراجعة -ج

سطيكون.يرسةالتسبيحوالصالةستعملبسوهانسبيطر،يسوعساهللالعريسناميتقابوونمعألبجرأةفىالمحبة

ستكونهةاكتوجيااترارقةلوهبيعطةبطإعالن.الهعامواللرا لتسديدطيتياجاتهةاكمةلوررارللوهبيعة

مةاس لياربوامنالزالزل،بيةمايقو هللاشعبهلألمانوليكونوافىالمكانال(37:71؛يؤ13:1طر)نبوى

سطتكونهةطاكيمايطةرارقطة(.7:32أع)سيستقرروحالقوةوالةبواتعوىسلالمطؤمةين.أومنقبضةالعدو

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

IV- امُللك األلفى 
ُْوَُلَ " َِ َكَذ َِل َع َ  لألَْرضِ  ََِ .  ِيَأِْت َم َ ء َِ ء فِ  ل يَّ َِ ْ  َمِشيئَََُل َك  (1:32مت)" .ُْ

،فيااسيحكميسوعسلالعالممنأورشويمبالبر،والسالم،والرراءيرفيا عام3222ُموكلمدةالُموكاأللفىهو -أ

سطوعالزراعطة،والمةطا ،؛ييثير يلكلاألرضوالةتيجةستكونبرسةلميسبقلاامثيل(.1–72:3رؤ)

.طلىيالةالبرسةاألولى...والحياةالحيوانية،طلخ

السياسة،واإلقتصا ،واألمطورالروييطة،)سيلارموكوتهللابكلوضوحعالميا وسيؤثرفىسلنوايىالحياة - 

ؤسساتاإلجتماعية،والتعويم،والزراعة،واألسرة،واإلعالم،والفةون،والتكةولوجيا،والرياضة،والمةا ،والم

: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

:5رؤ؛1:73؛رؤ72–7:71رؤ)الممجدةفىالُحكموطقامةنلامطجتماعىمؤسسعوىالحقالكتابى

–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 
ستحصطلعويطهالكةيسطةقبطلوبعطدمجطئلةعطرفمطااأليطامخرطريعهيةطاهللامعوومطاتعطن–عولقبفْءر  ِء لأل -أ

ةاللخصيةتؤثرفىترسيزناعوىالخدمة،ويياةالصالآرراأليامطنرؤيتةااللخصيةالخاصةب.المسيحالثانى

آررلكلوايدمةلورهالخاصبط.مفاهيمالخاالئةتعولترسيزنافىالخدمةوفاعويتةاال.بلوأسوو يياتةانفسه

.،لكناألغوبيةلمتستوضحمةلورهابعداأليام

تفسطيرررياتالكتابىيقوىالكةيسةبلكلسبيربيةماطنعوماآل.خرراأليامررياتهوالعومالذىيدرسعوماآل - 

هطىوجاطاتالةلطرلطذامطنالضطرورىأننستوضطحمطا.عولفاعويةردمةالكةيسطةيراالئةبهريقةررياتاآل

.تعولاإلنجيلالتى(ررياتفىأموراآل)

:متةاقضةلمعلمالةاسعا ةأيدثالثةطتجاهاتيقب -ج

شطئستكونسيئةجطدا لدرجطةأنالالضيقةالعليمةأنفىالزائدالتفكيرنتيجةأنيكونواسوبيين:أوال،  .3

لمطاذا"وهذاالمةلطوريطدفعالةطاسلحنسطحا مطنمحاولطةتحسطينالمجتمطع؛فيقولطون.سيتغيرلأليسن

"ادلوتغييرطذاسانهذاالتغييرلنيستمر؟نبذلالج

وهذاالمةلور.فىالتفكيربأنأغو المجتمعسيتغيرقبلمجئالمسيحأنيكونواطيجابيينبزيا ة:ثءنيء،  .7

.وضرورةعو ةيسوعشخصيا إلقامةملءموكوتهللامجئيتجاهلقولالكتا عنضغوالوضيقال

البطدأن.لتفطاؤلالبلطرىلطكوااسطالمالكتطا ولطيسايُلكطنالبطدأن،طنالرغبةالمويئةباألملضرورية

يتجاهطلالتفطاؤلالمبطاليفيطهأويُفسطربلطكلرطاالئ.عوةةفىالكتا المقطدسنالحكمةهللاالمُؤيكونوال

.خرراألياماألمورالسوبيةفىنبوات

يقولطهالكتطا عطنأننعطرفمطامفترضينأنهمنالمسطتحيل(غيرواضحين)أنيكونوامبامين:ثء  ء،  .1

سمطاأن.سطبقلطهةفسطه ونطعطدا مُبوهكطذايتجطاهوونالموضطوعويترسطونالمسطتقبلياطتم.خرراأليام

.(1:1بط7)شئ رامىسيحدثالبعضيفترضونأنال

VI-  وعالقتها بامُللك األلفى آخر األياملفهم نبوات  مناهجثالث 
الوييطدةوهذههىالةلرة.سةةعوىاألرض3222ُموكهالذىسيستمرقبلأتىعومأنيسوعسيتُ–لأل في قبِ  -أ

.بهريقةيرفيةأومتفقةمعالمكتو خرراأليامالتىتفسرنبوات

وهطذهالةلطرةتُعوطمبطأنسطوهانيسطوعاأللفطىلطيسسطوهانأرضطى(وجو لوُموطكاأللفطىال)تعةى–أ في ال ـ ل  - 

.الخهيةفىقو المؤمنويرفى،لكةهطنتصاررويىعوى
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انالكةيسةستؤسسالُموكبأنتُةصرسطلالعطالموتُعوم.األلفسةةبعدتعةىأنيسوعسيأتىثانية–لأل في بعي  -ج

تتفطقمطعسطالمالكتطا وهطىفكطرةمثاليطةومتفائوطةلكطنال.المسطيحمجطئقبطل(تُحولسلالعطالمطلطىالمسطيحية)

.المقدس

طناألمطور.وسطيكونهةطاكعواقط سطوبيةعوطىغيطرالمسطتعدين.تتحسطنسأناألمورتدعى–لأل ف  َحي ل  - 

.لكنهلستتحسنبالةسبةلك؟..ستتحسنفعال 

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

بطدال مطنسوناطا)يطةعوطىأناطارمزيطةأومعةوخرطراأليطامتفسطيرمعلطمنبطوات:لطوريتمثطلفطىضعفهذاالمة - 

فىالتعويمالالهوتىالبديلواللامل،الذىيُعومبطأنالكةيسطةهطىالبطديلإلسطرائيلفيمطايخطتصسذلك؛و(يرفية

.قدمةإلسرائيلبالوعو اإليجابيةالمُ

؛لاطممةلطوراأللفيطةالمسطيحسطيكونبعطدمجطئيوجطدُموطكألفطىأوأنهالمعلمالذينيتبعونالفكرالقائطلبأنط -ج

رريطات،وهطويعةطىعوماألوهذاالمةلورمذسورفىمعلمالكت الخاصةب.آرراأليامفيمايختصب(الماضى)

.اإلهتمامبالماضى،فالفعلفىصيغةالماضىيصفيدثأويالةيدثتفىالماضى

.فطىخرطراأليطامواليترجمطونسطفرالرؤيطابمعةطاهالحرفطىيؤمةونالبالضيقةالعليمة عاةالماضىهؤالءال - 

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

أويطروا(م22–11)تمتبلكلساملوبهريقةأرضيةرطالليطر طسطرائيلضطداإلمبراالوريطةالرومانيطة

طنيطر طسطرائيل(.سصورةمنصطورالحطر الروييطةعوطىمطدارتطاريخالكةيسطة)أناارمزيةبلكلجزئى

تحتُيكمتطيهسضداإلمبراالوريةالرومانيةنتجعةااأسثرمنمويونقتيلياو ى،وتدميرأورشويموالايكل

.م22فىعام

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

أليطداثظطاللنبويطةولكنالمقصو مةااأنتُفاطمعوطىأناطا.مسانتتتميمجزئىلاذهالةبوات22أيداثعام

.خرراأليام

لأيطداثيؤمةطونبطأنقطوةهللاسطتلارمطنرطالالطذينال(قووىاألرريطاتبمُ")ألفيةال"الـأسمىأنامعلمُ عاة -و

نيقووططوامعلططماإلظاططاراتأاألرريططاتبطط"يستأنسططون"ُ عططاةالماضططى.الضططيقةالعليمططةوتأسططيسالُموططكاأللفططى

وهمأيضا يتةاولوننبواتالعادالقديمطماباضفاء.فىسفرالرؤياطلىالمعةىالرمزىالحرفيةلقوةوقضاءهللا

(.م22 ونيتىمحاولةرؤيةتتميماافىعام)وبإهمالااأ(بمعةىتحويوااطلىرموز)الهابعالرويىعوياا

َْ »: (الصدوقيون)فَأََجءَب َُِيوُع " َْ الَ ََْعِرفُو َْ إِ ََِذل ََِض ُّو َُبَ أَ َْيَس  ِ ُْ ِ َوالَ  لْ  ةَ لَّ (37:74مر)"؟قُوَّ

معلماطماليتعطرضفطى.موكوتهللاعوىاألرضبكونهموكوترويىفىقو المطؤمن"ألفيةال"الـيحد عاة -ز

الحصا الكبيرلوةفطوسفطىخرطراأليطام،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"الطـيؤمنسلمطن.وجاةالةلرهذه،عا ةمايةقصامالترسيزاللديدعوىالتأثيرالثقافىعوىالمجتمع

.يقةتةاولتختوففيمابيةامابالكةيسةالمةتصرةلكنبدرجاتوالر"األلفيةبعد"و

VIII-  اخلاص مبلكوت اهلل " األلفيةبعد "منظور

سياسطية،طقتصطا ية،)وقوانيةطهالمختوفطةأولتغييطرالمجتمطعقوةهذاالمةلطورتتمثطلفطىغيطرتاملوتطأثيرالثقطافى -أ

(.طلخ...تعويم،طعالم،فةون،

عوطىأناطارمطزمعلطمنبطواتخرطراأليطامتفسطيرفطى"ةألفيطال"أمورملاباةلطـ:ضعفهذاالمةلوريتمثلفى - 

لاممةلورالماضىفىتةطاولسطفرالرؤيطا،"األلفيةبعد"معلمُ عاة.،وفىتبةىالالهوتالبديليةوليسيرف

–11)تتمطيمسامطلفطىيطر طسطرائيلضطدالرومطانفطىعوطىأناطا73،لطو74نبواتمتوالذىيرىمعلم

.خرراألياموظاللنبويةأليداثامهذاعوىأنهتتميمجزئى،،بدال منف(م22

طنتاطربهطرس.لقدطيتمليسوعالصوي منالبدايةيتىيُهوقسةيستهفىاألرضقبلالتتميمالتطاملمواعيطدهللا -ج

طن.لكنيسوعطنتاربهرسألنطهطمطتألبطالتفكيراإلنسطانىالطذىيطويىبطهاللطيهان.يسوعألنهطرتارالصوي 

.الريقةتفكيربهرسمازالتفىالكةيسةاليوم

ْْ َِْذَهَب إِ َ  أُوُرَي ِيَم " ْْبَِغ  أَ ُِِر  ًَََِِميِذِه أَنَّهُ َِ ََ َِل لْ َوْقِت لْبَََيأَ َُِيوُع ُِْظ َِ ... ِمْ   فَأََخىَذهُ بُْطىُرُ  إِ َْيىِه ... َوُِْدََى

ُِِرهُ قَءئًِ،  ََْْ ُْ  ََل َهَذل! ء َربُّ َحءَيءَك َِ »: َولْبَََيأَ َِ و ُْ ُْ »: فَءْ ََفَىَت َوقَىءَا  ِبُْطىُر َ « !الَ َِ َهىْب َعْسى  َِىء َيىْيطَء َْ أَْنىَت . ل

ِ ألَنََّل  َمْع ََرةِ  ِ  ء هلِلَّ َِ ََمُّ بِ ِْ ء  ِ َّْء ِ  الَ ََ َِ ِْْ  بِ ْْ َِأَِْ َ »: ِحيَْئِذك قَءَا َُِيوُع  ًَََِِميِذهِ . « َ ْْ أََرلَد أََحِي أَ ِْْر  إِ ْْ َوَرلئِ  فَْ يُ

ِْ َص ِيبَهُ نَْفَيهُ  ِِ َْبَْعِْ   َوَِْح َِىِه َوِحيَْئِىذك  ...َوَِ َْ ِْ َسىْوَف َِىأَِْ  فِى  َمْجىِي أَبِيىِه َمىَئ َمًَئِ َّْ لْبَ  لإِلْنَيىء ِ َِّ  َُِجىءِز فَإ ُكى

َِ ِهِ  (72-31:72مت)."َولِحيك َحَيَب َع

لقطدأعثطرتام.يينتوقعواُموكالمسياعوىطسرائيلبدونموتالمسياطرتك الغيورونليوميسوعنفسالخهأ - 

بعططد"نفططسالعثططرةفططىالصططوي مازالططتموجططو ةلويططومبالةسططبةألصططحا فكططرة.ضططرورةفكططرةأنالصططوي 

،ييثيعتقطدونأنالكةيسطةستُلطاركفطىُموطكهللاالكامطلعوطىاألرضبطدونأنتتةقطىبعمطلالصطوي "األلفية

.خرراأليامفى"طجتيازالصوي أثةاءالضيقةالعليمةبفكرة"

يرفضالبعضالتعوطيمالكتطابىالطذىيُلطيرطلطىأنالجطةسالبلطرىسوطهوسطلالمخووقطاتسطتمربطآالمالمخطاض -ه

بلطفقةالبطدأننطرفضسطلأنلمطةالهوتيطةتُعوطم.والتىسطتؤ ىلوطدهراآلتطى(مبتدأاألوجاعوالضيقةالعليمة)

.رهةهللاالتىتتهو طجتيازالضيقةالعليمةطليهمماتُليرأسثر(طنتصار)ؤلأسبرأوبتفا

سططانهططذاشططائعا رططاللالعصططر.رريططاتعوططماألفيمططايخططتصبهططمالهططوتينمتفططائوونبزيططا ة"األلفيططةبعططد"ُ عططاة -و

ىالخططاصيططينسططانطهتمططامالططروحالقططدسأنيططر لوكةيسططةالحططقالكتططاب.(م3122–3142بططين)الفيكتططورى

لكطن.المسطيحمجطئويقولاإلنسان،واعتقدالمؤمةونأناألمورستتحسنأسثروأسثريتطىبالعملاإلجتماعى

عوطىسطبيل.يتراجعونفطىالعطالمسوطه"األلفيةبعد"واقعيدوثيربينعالميتينفىالقرنالعلرينجعلُ عاة

بعطدأنتعارضطتالحطرو "األلفيطةقبطل"لطتلفكطروتحو"األلفيطةبعد"سانتتتبعفكر"هيتون"المثالجامعة

يعتقدونفىُموكيرفطى"األلفيةبعد"بعضأتباعفكر،"األلفيةبعد"الفكرالمتفائللـالعالميةبلكلواضحمع

"بعطداأللفيطة"و"الألفية"أنالفرولبين.الكةيسةقبلعو ةالمسيحلألرضفىلوروحالقدسسةة3222لمدة

مطن"بعطداأللفيطة"و"الألفيطة"يختوطفسطلمطنمعسطكر.يعتقطدهالطبعضليستبالوضطوحالطذىلتاريخعوىمرا

جماعطةبطينطجمطاعسانهةاكفىالقرنالسا سعلر.والريقتهأمورالمجتمعسوهانالكةيسةعوىييثيجم
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المتلطد ينسطانوامطنأغوط هطؤالء(.لطألرضفعويطا يتطىقبطلأنتُطر )خالصطسرائيلاإليمانبالمتلد ينفى

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

IX-  ململكة اهلل  "قبل األلفية"منظور 
(.عام3222)يؤمةونأنيسوعسيأتىليحكماألرضلمدةألفية"قبلاأللفية"طنمنيؤمةونبفكر -أ

.خرراأليامتفسيرهالحرفىلةبواتثلفىقوةهذاالمةلورتتم - 

":قبلاأللفية"ثالثوجوهلـ -ج

.(طرتهافقبلالضيقة)الجزئى"قبلاأللفية"فكر .3

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

.لحرتهافالضيقةلهقوتهوضعفهمثوهمثلالفكرالداعىلاذاالتوقيت

يلطرح.األرطرىخرطراأليطامالرسولىيجمعسلمواضعالقطوةالكتابيطةلكطل راسطات"قبلاأللفية"فكر .1

موططئفططىوسطططعططالممططنمةلططورالقيمططة،والرؤيططا،والقططوةالخاصططةبكةيسططةالعاططدالجديططدخرططراأليططام

.باألزماتواإلضهاا 

Xفكر قبل األلفية اجلزئى 
يُسمىباذااألسمألنهيُعومأنهللايتعاملمعشعبهبلكلمختوففطىسطبع.خرراأليامنأسثرفكرشيوعا اآلنع -أ

وهذهاألجزاءالمختوفةتُمثلمرايلمختوفةفىرهطةهللالوخطالص.تاريخيةأومواسممختوفةاتأجزاءأويقب

.عوىمرالعصور

واشطتمالهعوطىغطرضهللاإلسطرائيلفطىخرطر،خرطراأليطامتفسطيرهالحرفطىلةبطواتقوةهذاالمةلورتتمثلفطى - 

.األيام

رطداعطنهطذا.يسطبقالضطيقةعوطىأنطهطرتهطافالكةيسطةوقطتالخهطأفطىتحديطدضعفهذاالمةلوريتمثلفى -ج

.ألنهيعولفاعويةبلارةاإلنجيلبهرلعدةرهير

وهطوال.ضطيقةالعليمطةاليُلارالحاجةالُموحةإلعطدا وتجايطزالكةيسطةلصطعوباتواضطهاا ال:أوال،  .3

طسطرائيلوفطىرالصطامبطالوقوفمعاطمفطىوقطتشطع يرى ورالمؤمةينمناألممفطىطيقطاظغيطرة

.مسويةمنهللامكةيسةالرسوليةالتتممالكةيسةعمواابصفتااالطضهاا همييث

يسمنالضرورى،يعتقدالبعضأنهل(يسوعيأتىفىأىلحلة)الوشيكمجئبالييثأنااتُعوم:ثءنيء،  .7

وهكذافإنأصحا .وضعرهطبعيدةاألمدراصةبالحياة،أوالخدمة،أواإللتزامبالتأثيرفىالمجتمع

.وجاةالةلرهذهغالبا ماياموونالبُعدالثقافىواإلجتماعى

(.2:1رؤ)يصا الةفوسالعليمفىخرراألياميتميةيقولمنغالبا ما:ثء  ء،  .1
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لتعويميُاملتجايطزالكةيسطةلحضطهاا ،ولووقطوفمطعطسطرائيلرطاللالضطيقةالعليمطة،وهطوالهذاا: خصمُ  - 

وهكطذا،فبوجطهعطاملطهوجاطة.خرطراأليطام،ويقوطلمطنيتميطةيصطا يبحثعنطشتراكطيجابىلتغييرالمجتمع

.خرراأليامنلرمتلائمةعن

يمكطنتغييطرال)،مطعطيبطاالوانازاميطة(رتهفقريبطا سطألماذاأهطتمطذاسةطت)الارو طنر الفعلاللائعهو -ه

ترىالكةيسةعوىأنااالولالةجاةفقططلتحريطرهطؤالءالطذينووجاةالةلرهذهغالبا ما(.المجتمعبلكلفعال

.بيةماتسومباقىالمجتمعلوليهانمعمستقبوهالمتلائم(عظفقطلوخالصوال)يغرقون

بطدال مطنالرغبطةفطىاإلسطتعدا بالصطوم(طستفطاءذاتطى)فىاإلنخراالفىالمجتمعهذهالةلرةقدتؤ ىطلىسسل -و

فكرقبطلاأللفيطةالجزئطىهطذاهطىبعضالكةائسالتىتتبع:اليظ.والصالةبحثا عنطرترالرويىلمموكةهللا

.سةائسنليهةفىربحالةفوس

XI(يالكالسيك)قبل األلفية التارخيى  فكر 
،وفطىتجايطزهلوكةيسطةلمواجاطةاإلضطهاا فطىخرطراأليطامتفسطيرهيرفيطا لةبطواترتتمثطلفطىقوةهذاالمةلطو -ز

.المستقبل،ومسئوليتةافىطيقاظطسرائيللةوالالخالص

:77رؤ)نقصالتأسيدعوىفكرالكةيسةالمةتصطرةالتطىتحمطلهويطةالعطروس:ضعفهذاالمةلوريتمثلفى -ح

لاطذا،اليتعطرضهطذاالفكطرسثيطرا لةقهطةالعالقطة.،والبُعدالثقطافىخرراأليامفى،والحصا الكبيرلوةفوس(32

القويطلممطن.المةتصطرةخرطراأليطامالحميمةباهلل،أوالحاجةللفاعةمستمرةليال وناارا ،أوالتأسيطدعوطىسةيسطة

.لامهذاالمةلوريرونمبدأطنتصارالكةيسة

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

بةجلستطا تقويطدىعطنفكطرقبطلاأللفيطةالتطاريخىوسطذلكفعطلجطريج.و.ست ج")األلفيةومةتصفالضيقة

.(ال 

XIIفكر قبل األلفية الرسوىل

يعكسرؤية،وقطوة،وأسطوو ييطاةسةيسطةيتحدثعنالمةلورلألياماألريرةالذى"عوماألررياتالرسولى" -أ

فطى(العاطدالجديطد)سيُعدعوماألررياتالرسطولىالمطؤمةينألسطوو ييطاةومةلطورالُرُسطل.ُرُسلالعادالجديد

فكططرقبططلاأللفيططة"بطالقول"عوطماألرريططاتالرسططولى"أُشططيرطلططى.وسططالةاضططةالعليمططةواإلضطهاا القططا مين

".الرسولى

وجاطةالةلطر.آرراأليطامالجمعبيننقاالالقوةالكتابيةلكلوجااتالةلرالخاصةبطورتتمثلفىقوةهذاالمةل - 

وهطويلطملسطلعةاصطرالمسطيحيةالرسطوليةالمطذسورةفطى.ةيسةلوةصرة،القو الكامطل،والتطأثيرهذهتدعوالك

.وسأسررالبعضمةاا.3،7صفحة

العالقةالحميمة،والةضج؛ممطايةطتجعةطهأعلطمناضطةفطىالتطاريخالويدة،والىتبويالتىل ْْيي  ل َِْصرة -ج

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

الكبيرلوةفوسالراجعةلوطر ،وسطتتةقىباإلضطهاا خرراأليامستسيربقوةوبإعالنألنااستُستخدمفىيصا 

.وتقفمعطسرائيلفىوقتالمحةة
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،وعهططاء،فططىطنكططارلوططذات،وردمططة"موعلططةعوططىالجبططلال"التططىتسططيربموجطط ل ْْييىى  َلت ل د ىىب ل ْءمىىِ - 

ذهسطتتقوىبعالقطةطنييطاةالتومطذةهط(.2–5مطت)وبرسة،فىصوموصالةسمانرىفىسةيسةالعاطدالجديطد

فىخرطراأليطام،سطتتةقىالكةيسطةفطى(.77:32رؤ)ساهللالعريس،وأعمقطرتبارمعيسوعالعروسالحميمة

سطيالأعلططمناضطةوأعلططمضطغوال؛ممططايةطتجعةططهالفصطلبططينالمطؤمةينالحقيقيططينواآلرطرينالططذينيقططدمون

سطيةكرونسلالموجطو ينياليطا فطىالكةيسطةسطيكونونطمطامطنأصطحا القوط الكامطلأو.حنتةازالتأمامالم 

بيةمطاسطيةاضالجطزءاآلرطرليسطوكفطىالمسطيحية(7:1تطس7)ءمطنالكةيسطةسطيرتدعطناإليمطانجز.الر 

."المسيحيةالرسولية"أو"ُمرتدةلاالمسيحية"فاإلرتيارسيكونطما.الرسولية

ليطا يطةسيطفيُفيطدونالةطاسيافطىرؤ:أوال، الحاضطربطثالثالُطرل،التىسطتفامقيمطةالعمطلَأثيرل ْْيي  َلت ل  -ه

(أيكامطه)بربحالةفوسالضائعة،وتجايزالكةيسةبمرسطوينإلعطدا الهريطقلأليطاماألريطرة،وطالطاللعطدلهللا

بطينعموةطااآلنويياتةطافطىالطدهررؤيطةاإلسطتمرارية:ثءنيىء، (1–341:1مز)ضداللربالتسبيحواللفاعة

بإقامططةالعططدلفططىالمجططاالتالقانونيططة،والتعويميططة،)بتعبيططرخرططر،بعططضمططنتأثيرنططاياليططا فططىالمجتمططع.اآلتططى

فىرؤيطةسيطفأنعمطل:ثء  ء، .يسوعمجئستستمرفىالُموكاأللفىبعد(طلخ...والتكةولوجية،والتقدمالعومى،

.المحبةاآلن،سيكونلهتأثيرفىمكافآتةااللخصية،وتكويفاتالخدمةفىالُموكاأللفى

XIIIية الرسوىلاأللفائعة على فكر قبل ثالث إعتراضات ش  
"مطن"تةبطأبطولسعطن.وهطوسطيُرفععةطدطرتهطافالكةيسطةالروحالقطدسهطومطايحجطزاآلنيدعىالبعضأن -أ

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

عوطم(.7:2تطس7عاقطلفطى")مطن"و(7:1تس7عاقلفىغير")ما"زيا ةالخهيةوظاورضدالمسيحبـ

أعتقدأنالقوىالتىتحجزهطى(.4–31:3رو)بولسأنالسوهاتالحاسمةهىممسويةمنهللالمةعاللر

والتىأعتقدأنااوجو يكوماتاألممالتىتمةعيكومةضدالمسيحالمويدةفىسلالعالممطن"ما"الجمعبين

إلقامطة(سونفيطدراليا )والذىأعتقدأنههللاوسوهتهالعويطافطىطيضطارالعلطرأمطمالمتحطدةمعطا "من"اللاور،و

.(34:3؛رؤ1:4؛رؤ1–2:7رؤ)ويدةمعضدالمسيح

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

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

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

بطدال مطنأنيكطونبعطدعالمطاتنبويطة(يليرونطليهبأنطهوشطيك)يسوعسيأتىفىأىلحلةيدعىالبعضأن -ج

الأيطدسطيعرف"يمكةةاأننعرفهذهالعالماتالةبويةألنيسطوعقطالأنيقولونال.الكةيسةمحد ةتلعرباا

.ةبويططةالبططدأنتُططدركطنهططذهالعالمططاتال(.75:31؛مططت74:11،47،44،52مططت")اليططوموالالسططاعة

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

تعطرضسطلمطنيسطوعوبطولس.الجيلالذىسيأتىفيهالر أنيعرفواهذا،ويستعدوابةاءا عوطىهطذهالمعرفطة

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

.(33–7:3تس7؛1–3
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XIVضالالت ىف الكنيسة 5يواجه  :قبل األلفيةظور من  
برؤيتااالخاليةمطنالاطدفوالداعيطةطلطىوهىتخدعياليا الكةيسةفىالغر الرويية"و و سسولو"الثقافة -أ

خاصطةالتطهنلرلكلوايد.يقيقىيعتمدعوىطيمان ساذ فىأمانأبدىالالمساومةوالحوولالوسط،وباعتقا

عا وهذهالةلرةلومستقبلهىاألسثطرشطيو.ألموراألررياتيتىلوسانتببساالةأنتسعدوتحلىبحياةساوة

ونأنبيطاءلكةةانرغ فىأننك.متعبلعبيةقوية،وايظبكثيرمناألصدقاءت..والتىتحلىبإعجا الكثيرين

.هللوليسمنيحلونبرضىالةاس

.وهويةكرمكانةطسرائيلفىرهةهللاالهوتاإلستبدال - 

.طرتهافقبلالضيقةوهويتركالكةيسة ونطستعدا  -ج

قدتوقفطت،عهاياالروحالقدسوالخدمةذاتاألبعا الخمسةالتوقف ونصالةيؤمنأصحا هذااإلتجاهبأن - 

.والصوممنأجلاإلالاللالكاملوالياتمونبالصالة

وهويقولبلكلسبير،ويامطلاأليطداثالمسطتقبويةالحرفيطةفطى رامطاخرراأليامالتفسيرالرمزىلمعلمنبوات -ه

وهذهالهريقةفىتةاولخيطاتالطويىالمقطدستزيطدمطنروحالطرفضواإلز راءوعطدماإليمطانبطل.خرراأليام

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

XV (74:73مت)م22الضيقة العظيمة مل تتم ىف أحداث
"« ََ َِ َِىء َدلنِيىُُا ل َّْبِى ُّ « ِرْجَي َ لْ َخَرلبِ »نَظَْرَُْم  فَ ْْ ِ  قَءَا َع ى ، ل ََّ َِ دَىيَِّ   قَءئِ ُِ ِْ لْ  ىء َْ َِ ُْ ...فِى  لْ  ىو ُْ ىيِ   ِحيَْئِىذك ألَنَّىهُ َِ ِِ

ُْ َعِظيِم  َْ  َْم َِ و ُْ َْ َو َْ  َِ َِ لْ َعء َِم إِ َ  لآل ُْْذ لْبََِيل ىْر َِْ ىَل لألََِّىءُم . ْ  ِمْ  ُهُ ُم . (لطنيةجطوجسطديا )  َىْم َِْخ ُىْص َجَيىيِ َو َْو  َىْم َُدَصَّ

ُر َِْ َل لألََِّءمُ  ْخََءِرَِ  َُدَصَّ ُِ ِِ لْ  ِْْ  ألَْج (74:35،73،77مت)". َو َ

يحاولالطبعض.وستفولسلوقتأزماتخرر.عليمةستكونأصع وقتفىالتاريختةبأيسوعبأنالضيقةال -أ

ستكونالضيقةالعليمةشديدةجدا .م22تخفيفهذهالةبوةبتقويواالمستوىالرمزأوبرؤيةتتميماافىأيداث

..لبالكامفةىثالثسةواتونصفليحفظساالجةسالبلرىمنأنيلدرجةأنهللاقولمدتااطلى

.لكةاططاالتططتمممعلططمالتفاصططيلالمطذسورةفططىالططويىعططنالضططيقة.هططىظططاللنبويططةلوضطيقة.م22أيطداثطن - 

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

عبططا ة.الططرأسالططذىُشططفىمططةالططوير،وجططرح،وعالطنالتفاصططيلالكتابيططةلوضططيقةتتضططمنصططورةناالقططة.31

–11)ولميحدثأىمنهذافىثورةالياو عوطىالحكطمالرومطانى.عالميةطجباريةلضدالمسيح،ونبىسذا 

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

52،مطاتفطىالحطر العالميطةالثانيطة.قرية3,222خص،وتدميرش522,222روماثانية،ممانتجعةهقتل

والحطر العالميطةم22وسلمنأيطداث.م22مويونشخصوهذاالعد يفولبمرايلالمويونالذينماتوافى

لميكطنأىمطنهطذهاأليطداث.سماستفعلالضيقةالعليمةالبلرىالجةسالثانيةلميقتربايتىمنتاديدوجو 

(.32–31:34رؤ)فىهيكلأورشويم"رجسةالخرا "ليعةهواألسوأفىالتاريخ،سمالميلتمالعوىالف

والحطر م22هورقميفولأيداثمويونالفلالذىيتمالتخوصمةامباإلجاا سةويا فىالعالمسوه52طنالـ

.العالميةالثانية


