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المقدِّمة

خــالل الثالثــن عاًمــا املاضيــة مــن خدمتــي، اتَّبعــْت خدمــاُت ليجونــري نهًجــا حياديًّــا يف مــا يخــصُّ ِعلـْـم 

ــام األخــرة والدراســة األطــول بعنــوان  ــة املُوجــزَة بعنــوان األيَّ ــات. بخــالف السلســلة الصوتيَّ األخرويَّ

ــن الســابقْن،  ــى يف املصدريْ ــرَي مــن املعلومــات حــول هــذا املوضــوع. حتَّ ْم الكث ــا، مل نقــدِّ ســفُر الرؤي

ب تســاءلوا عــاَّ إذا كنــُت  ا لدرجــة أنَّ الطــالَّ ــًدا مــن هــذا!« مــرَّاٍت عديــدًة جــدًّ قلــُت: »لســُت متأكِّ

أعــرُف شــيئًا عــى اإلطــالق.

ــام األخــرة بحســب الــربِّ يســوع« مل تعكــس هــذا  إنَّ املــادَّة التــي تــأيت مــن مصــادر سلســلة »األيَّ

ــد راســيل  ــا بريتران َهه ــي وجَّ ــردَّ عــى هــذه االتِّهامــات الت ــرَّرْت ال ــي ق ــط. ســتالحُظ أنَّن النمــط بالضب

ــًدا  س، وتحدي ــدَّ ــاب املق ــة الكت ــم عــى تاريخيَّ ــري املســيحيِّن املســتنريين يف اعرتاضه ــن غ وآخــرون م

ــا. مل أردَّ عــى أســئلٍة  ًدا أيًض ــا محــدَّ دة، وكان ردِّي عليه ــوَّات املســيح. هــذه االتِّهامــات محــدَّ عــى نب

عديــدٍة تثريُهــا ثقافتُنــا حــول النبــوَّة، ومــا ذكرتـُـه تناولتُــه بإيجــاٍز. نحــن نخطِّــط لعمــل مســٍح لعلــِم 

 Last Days ــل ــاب مث ــن كت ــك الحــن، ســوف تســتفيُد م ــن إىل ذل ــٍق، ولك ــٍت الح ــات يف وق األخرويَّ

Madness )جنــون األيَّــام األخــرية( الــذي كتبَــه جــاري دي مــار أو كتــاب ســتانيل جرنــز بعنــوان حــرة 

األلفيَّــة أو كتــاب The Millennial Maze or Four Views on the Book of Revelation )وجهــات 

النظــر األربــع حــول ســفر الرؤيــا(، والــذي حــرَّره مارفــن بــايت.

س يف مجــال نبــوَّات املســيح،  ــة الكتــاب املقــدَّ ا أن نــردَّ عــى الهجــات ضــدَّ صحَّ مــن املهــمِّ جــدًّ

ــااًل  وأن نفهــم كيــف أنَّ اإلميــان املُعتــِدل بــأنَّ النبــوَّات قــد متَّــت بالفعــل ميكــن أن يكــون دفاًعــا فعَّ

ضــدَّ هــذه االدِّعــاءات. سيســاعُدَك دليــُل الدراســة هــذا أنــَت وكنيســتَك عــى فَْهــِم هــذه األمــور 

بشــكٍل أفضــٍل.

تحيَّايت الحارَّة،

أر. يس. سربول
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1

أزمٌة في األخرويَّات

ٌة عن الرسالة: لمحٌة عامَّ

مٌة لِعلِْم األخرويَّات أوَّاًل. مقدِّ

يشكُِّل علُم األخرويَّات الجزَء املختصَّ باأليَّاِم األخرية من الالهوت النظامي.أ. 

قلَّا يَلَْقى موضوع األخرويَّات إجاًعا بن املسيحيِّن.ب. 

ة الكتابيَّة.ت.  األزمة يف أيَّامنا هي مشكلُة فَْهِم النبوَّ

ــك:  .  ــا يف ذل ــيحيِّن مب ــن املس ــُش ب ــي تُناقَ ــرية الت ــة الكب ــائل األخرويَّ ــن املس ــدٌد م ــاك ع هن

توقيــُت املُملْــِك األلفــي وطبيعتــه، هويَّــُة »ضــدِّ املســيح«، توقيــُت االختطــاف، والعالقــُة بــن 

ــل. الكنيســة وإرسائي

ثانيًا. أخطر أزمٍة يف األخرويَّات

س ومصداقيَّة الربِّ يسوع نفسه.أ.  مسألة مصداقيَّة الكتاب املقدَّ

س ب.  خــالل القرنــْن األخرييـْـن تــمَّ شــنُّ هجــوٍم مل يســبْق لــه مثيــل عــى مصداقيَّــة الكتــاب املقــدَّ

داخــل الكنيســة وخارجها.

ــزْت عــى مســائل متعلِّقــٍة ت.  نقطــة الهجــوم األساســيَّة ألنصــار النقــد العــايل ضــدَّ الوحــي تركَّ

ــات. باألخرويَّ

ثلثا مضمون العهد الجديد يتناوُل النبوَّة املستقبليَّة.. 1

يَّــة بشــأن مفهوِمنــا . 2 ، فــإنَّ هــذا األمــر يثــرُي شــكوكًا جدِّ إن كانــت هــذه النبــوَّة موضــع شــكٍّ

ِس ومصداقيَِّتــه. لطبيعــة الكتــاِب املقــدَّ

األمر األخطر هو الهجوم عى مصداقيَِّة املسيح نفسه. . 

د الــذي قــال . 1 ــْق ضمــن اإلطــار الزمنــي املحــدَّ ــاد أنَّ نبــوَّات الــربِّ يســوع مل تتحقَّ عــي النقَّ يدَّ

ُق فيــه. إنَّهــا ســتتحقَّ
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إن صحَّ هذا النقد، فإنَّ هذا سيحوُِّل الربَّ يسوع إىل نبيٍّ كاذب.. 2

حة- كتاب بريتراند راسيل بعنوان »ملاذا لسُت مسيحيًّا؟« .  املشكلة موضَّ

أدر  راسيل سلسلًة من االنتقادات ركَّزَْت عى الربِّ يسوع.. 1

ــات . 2 ــه بالرغــم مــن أنَّ املســيح الــذي يظهــر يف األناجيــل يبــدو شــخًصا ذا أخالقيَّ ادَّعــى أنَّ

عاليــة، لكــن يبــدو أنَّــه ال يتمتَّــع بقــدٍر وافــٍر مــن الحكمــة، وخصوًصــا يف تعاليمــه املتعلِّقة 

باألمــور املســتقبليَّة.

بحســب فكــر راســيل، ظــنَّ الــربُّ يســوع بالطبــع، أنَّ مجيئــه الثــاين ســيتمُّ عــى ســحاب .  

املجــد قبــل أن ميــوت جميــُع النــاس الذيــن يعيشــون يف ذلــك العــر.

ــاد .   هــذا هــو النقــد األســايس الــذي أثــاره راســيل، وقــد كان النقــد األســايس الــذي أثــاره نقَّ

س خــالل القرنــْن األخرييـْـن. الكتــاب املقــدَّ

اد: .  توجد ثالثة نصوص أساسيَّة يشرُي إليها النقَّ

متَّى 10:  2. 1

متَّى 16: 28. 2

مر  1: 0 .  

َ بهــا العلــاء اإلنجيليُّــون هــذه اإلشــارات لإلطــار الزمنــي كانــت أقــلَّ مــن  .  الطريقــُة التــي فــرَّ

ٍة. مقنعــٍة يف حــاالٍت عــدَّ

ــحُّ د.  ُ أنَّــه كان لــدى الكنيســة األوىل التوقُّــع امللِ هنــاك تريحــاٌت كثــريٌة يف العهــد الجديــد تبــنِّ

بشــأن اقــرتاب مجــيء املســيح الوشــيك، ولكــنَّ هــذه األمــور مل تحــد  حتَّــى يومنــا هــذا.

لَــِت الكنيســُة األوىل مــن توقُّعاتهــا، والتــي تظهــر يف ذ.  ــاد أنَّــه مــع مــرور الوقــت عدَّ عــي النقَّ يدَّ

ــرَة مــن العهــد الجديــد. األســفار املتأخِّ

الهــدُف األســايسُّ يف هــذه السلســلة هــو فَْهــُم األُطـُـر الزمنيَّــة الكتابيَّــة التــي اســتخدمها النــاُس ر. 

س ومصداقيَّــة ربِّنــا نفســه. النتقــاد مصداقيَّــة الكتــاب املقــدَّ

أسئلٌة للدراسة:

ما معنى تعبري »علم األخرويَّات«؟. 1

ما أخطُر أزمٍة يف األخرويَّات اليوم؟. 2

ي مصداقيَّتها عن طريق النقد العايل..   اذكْر الشيئْن أو الشخصْن اللذيْن يتمُّ تحدِّ

عند هجوم تيَّار النقد العايل عى الوحي الكتايب، عالم تركَّزَْت نقطتُهم األساسيَّة يف الهجوم؟.  
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اُد فيا يختصُّ مبصداقيَّة املسيح؟.   دة التي يطرُحها النقَّ ما الشكوى املحدَّ

؟. 6 ما الذي يجعل هذا النقد مهاًّ

ملاذا ادَّعى بريتراند راسيل أنَّ املسيح مل يُظِْهْر الكثرَي من الحكمة؟.  

اد لدعم هجومهم عى نبوَّات املسيح؟. 8 ما النصوص الثالثة األساسيَّة التي يقتبُسها النقَّ

ما هي نظريَّة النقد العايل فيا يختصُّ بالتوقُّعات األخرويَّة للكنيسة األوىل؟.  

أسئلٌة للمناقشة:

يَّة دراسة األخرويَّات؟ وملاذا؟. 1 يف رأيَك، ما أهمِّ

يوجــد كــمٌّ كبــري مــن االختــالف بــن املســيحيِّن حــول عقائــد األخرويَّات. هــل هــذه االختالفات . 2

كبــرية مبــا يكفــي لتربيــر االنقســام يف الكنيســة؟ ملاذا؟

هل من عقائد أخرويَّة أو نظريَّات تخرُ  اإلنسان عن املسيحيَّة القومية؟ ارشْ ..  

افحــْص النصــوص الكتابيَّــة الثالثــة التــي يقتبُســها أنصــاُر النقــد العــايل ليدحضــوا نبــوَّات الــربِّ .  

ــرٍض  ــرشَ  ُم ــات؟ هــل تجــُد هــذا ال ــذي ســمعتَُه لتفســري هــذه اآلي ــرش  ال ــا ال يســوع. م

وكاٍف؟ ملــاذا؟
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فهم المجيء الثاني

ٌة عن الرسالة: لمحٌة عامَّ

ة. مة- الحاجُة إىل استطالٍع تاريخيٍّ للنظريَّات املهمَّ أوَّالً. املقدِّ

ثانيًا. الهوُت القرن العرشين

تأثَّرَْت فلسفُة القرن التاسع عرش بهايجيل ووجهة نظره التطوُّريَّة للتاريخ.أ. 

س فلسفَة التطوُّر عى التطوُّر الديني.ب.  طبََّق علاُء الكتاب املقدَّ

ــرن ت.  ــربايل يف الق ــى الالهــوت اللي ــك ع ــن ذل ــة ع ــة املُنبثَق ــة التاريخيَّ ــة الدينيَّ ــاَدْت املدرس س

ــيََّة  ــادئَ األساس س املب ــدَّ ــاب املق ــُة الكت ــُع ديان ــة، تتب ــذه املدرس ــب ه ــرش. بحس ــع ع التاس

نفســها التــي تتَّبُعهــا كلُّ الديانــات يف تطوُّرهــا التاريخــي، عــن طريــق التحــرُّك مــن البســيط 

ــد. إىل املعقَّ

وإذ قاَمــْت املدرســة الدينيَّــة التاريخيَّــة بتطبيــق املبــادئ التطوريَّــة عــى تطــوُّر ديانــة الكتــاب  . 

ــل  ــى تحلي ــيطرْت ع ــة وس ــة للطبيع ــور الفائق ــٌة لألم ــٌة معارض ــٌة قويَّ ــرْت نزع س، ظه ــدَّ املق

س، مــاَّ أدَّى إىل نشــوء أزمــٍة يف الكنيســة. مضمــون الكتــاب املقــدَّ

ــة  .  ــة املتعلِّق ــات الحديث ــع النظريَّ ــاىش م ــا تت ــيحيَّة لجعله ــاًل يف املس ــُة تعدي ــرَِت الليرباليَّ أْج

ــم. ــان والعالَ باإلنس

ــد العهديْــن القديــم والجديــد  .  ومتَّــت إعــادُة تحديــد معنــى موضــوع ملكــوت اللــه الــذي وحَّ

مــن ُمنطلَــق األخالقيَّــات والِقيَــم.

ثالثًا. أَلرِْبِيْخْت ِريتِْشيْل

ــق أ.  ــخيص الفائ ــالص الش ــق الخ ــن منطل ــس م ــوع لي ــربِّ يس ــم ال ــُم تعالي ــب فَْه ــه يج ــال إنَّ ق

ــٍة. ــٍة مهمَّ ــٍم برشيَّ ــٌم لِقيَ ــه تعلي ــى أنَّ ــا ع ــة، وإمن للطبيع
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يقتُر ملكوُت الله عى تطبيق تعليم الربِّ يسوع األخالقي يف املجتمع.ب. 

َة الدافعة »لإلنجيل االجتاعي« لوالرت رواشنبوش.ت.  أعطَْت وجهات نظره الحًقا القوَّ

ــظ حــول إرســاليَّة  .  ــة والفكــر املُحاِف ــرف بالليرباليَّ ــا يُع ــن م ــذ ريتشــيل حــدَ  انشــقاٌق ب من

ــيَّة. ــة األساس الكنيس

رابًعا. أَلِْبريْْت ْسَوايْتَْزْر

كان لكتابــه الــذي بعنــوان »البحــُث عــن يســوع التاريخــي«، والــذي تــمَّ نــرشه يف بدايــة القــرن أ. 

العرشيــن، تأثــرٌي كبــرٌي عــى الدراســات الكتابيَّــة.

ــوم ب.  ــا ملفه ــرش ومراجعته ــع ع ــرن التاس ــة الق ــوُّري لليرباليَّ ــَر التط ــَد الفك ــل وانتق إذ حلَّ

ــه. ــوت الل ملك

 جــادَل قائــاًل إنَّــه ال ميكــن لرســالة يســوع وتعاليمــه عــن ملكــوت اللــه أن تتَّضــح مــن دون ت. 

الرتكيــز عــى البُْعــد األخــروي فيهــا.

ٍر تدريجــيٍّ  .  ، وعــرب تطــوُّ ــأيت امللكــوت بشــكٍل تطــوُّريٍّ تدريجــيٍّ ــَوايْتَْزْر، ال ي بحســب فكــر ْس

ــا ســيأيت بشــكٍل فاجــعٍ ومفاجــٍئ مــن فــوق. ــة، وإمنَّ ــات الدنيويَّ لألخالقيَّ

ــع أْن يــأيت  .  بحســب فكــر ســوايتزر، مثَّــَة مراحــُل مختلفــٌة يف خدمــة الــربِّ يســوع حيــث توقَّ

ــى 21 و26. ملكــوت اللــه بغتــًة مــن الســاء، مثــل لوقــا 10 ومتَّ

عــى الصليــب، أدرك الــربُّ يســوع أخــريًا أنَّ األمــر لــن يحــد ، فــر : »إِلَِهــي، إِلَِهــي، لـِـَاَذا  . 

ــَد إنجيــَل املحبَّــة. تَرَكْتَِنــي؟« )متَّــى  2: 6 (، ومــات كشــخٍص نبيــٍل جسَّ

يَّة سوايتزر: أصبح من املستحيل اآلن تجاهُل اللغة األخرويَّة للعهد الجديد. .  أهمِّ

مشكلة سوايتزر: اعتقَد أنَّ الربَّ يسوع كان مخطئًا.د. 

خامًسا. يس. اتش. دود

َمــة«، مــاَّ يعنــي أنَّ معظــم نبــوَّات الــربِّ يســوع أ.  َر دود مــا يُعــرف اآلن »باألخرويَّــات املُتمَّ طــوَّ

قــد متَّــْت يف القــرن األوَّل.

ــق ب.  ــه تحقَّ ــَق ولكنَّ ــل يف أن يتحقَّ ــي مل يفش ــاُر الزمن ــًا، واإلط ــوع واِه ــربُّ يس ــن ال مل يك

ــي. ــى الروح باملعن

ــه كان ت.  ــدِّ ذات ــوع يف ح ــربِّ يس ــور ال - حض ــه إذ إنَّ ــوت الل ــتعالَن ملك ــُذ اس ــهَد التالمي ش

اســتعالنًا للملكــوت.

سادًسا. أوسكار كوملان

َر نظريًَّة تُعرف بنظريٍَّة تَُشاِبُه اليوم »ِدي«.أ.  طوَّ
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ــه ب.  ــوت الل ــيَء ملك ــيء األوَُّل مج ــهد املج ــراع، ش ــة ال ــار إىل نهاي ــوم »ِدي« أش ــا أنَّ الي ك

ــٍم. ــكٍل حاس بش

الباقي أموٌر ثانويٌَّة يف نهاية التاريخ، أي يوم »ڤي-إي«.ت. 

سابًعا. هريمان ريديربوس

َر مفهوَم »ما حدَ  بالفعل ولكْن ليَس بَْعد« املختصَّ مبجيء ملكوت الله.أ.  طوَّ

ــا يف ب.  ــه قــد أىت »بالفعــل« إىل حــدٍّ كبــري، ولكــن يبقــى أن يكتمــَل امللكــوت نهائيًّ ملكــوت الل

نهايــة األزمنــة.

أسئلٌة للدراسة:

ما النظريَّة التي ساَدْت الفكَر الالهويت يف القرن التاسع عرش.. 1

ــي . 2 ــوُّر الت ــة التط ــي عمليَّ ــا ه ــرش، م ــع ع ــرن التاس ــة للق ــة التاريخيَّ ــة الدينيَّ ــب املدرس بحس

ــة؟ ــة الكتابيَّ ــا الديان اتَّبعتْه

كيف متَّْت إعادة تعريف ملكوت الله عى يد الليرباليَّة؟.  

كيف أعاد أَلرِْبِيْخْت ِريتِْشيْل تعريَف تعاليم الربِّ يسوع؟.  

أيُّ حركٍة من أواخر القرن التاسع عرش نبَعْت من ِفْكِر ريتشل؟.  

كيف يختلف الليرباليُّون واملحافظون يف وجهة نظرهم حول اإلرساليَّة األساسيَّة للكنيسة؟. 6

ــويٌّ عــى .   ــرٌي ق ــه تأث ــذي كان ل ــن، وال ــرن العرشي ــل الق ــَر يف أوائ ــذي ظه ــاب ال ــا اســُم الكت م

ــه؟ ــوت الل ــة مبلك ــة املختصَّ ــات الكتابيَّ الدراس

ما اإلسهام املهمُّ الذي أضافه أَلِْبريْْت ْسَوايْتَْزْر إىل الدراسات الكتابيَّة؟. 8

ل«؟.   ما معنى تعبري »املجيء الثاين املؤجَّ

أسئلٌة للمناقشة:

ــي ســبَّبتْها املدرســة . 1 ــة القــرن التاســع عــرش أن تتعامــَل مــع األزمــة الت ــارت ليرباليَّ كيــف اخت

ــر؟ ــك الع ــة يف ذل ــة للطبيع ــور الفائق ــة لألم ــة املعارض ــار النزع ــع انتش ــة، وم ــة التاريخيَّ الدينيَّ
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يــة أللبــريت ســوايتزر، ويس. اتــش. دود، وأوســكار كوملــان، . 2 ــْص وجهــات النظــر األخروَّ لخِّ

وهريمــان ريديربــوس.

ــد .   ــوَّات العه ــق كلِّ نب ــرن التاســع عــرش بوضــع تحقي ــة الق ــريي حــلَّ أزم ــُر التدب ــاوَل الفك ح

ــاذا؟ ــد؟ مل ــد الجدي ــَة العه ــخ. هــل ينصــُف هــذا الحــلُّ لغ ــة التاري ــد يف نهاي الجدي

هــل تعاملـَـْت أيٌّ مــن الحلــول التــي متَّــْت مناقشــتُها حتــى اآلن بشــكٍل مالئــٍم مــع كلِّ التعاليــم .  

ارَشْ . الكتابيَّة؟ 
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مسألُة التوقيت

ٌة عن الرسالة: لمحٌة عامَّ

مة- إحدى املشكالت األساسيَّة يف التفسري الرؤيوي هي مسألة القالب األديب. أوَّاًل. مقدِّ

يَّة الحديث عى جبل الزيتون: ثانيًا. أهمِّ

س.أ.  اد الكتاب املقدَّ إنَّه الهدف الرئييس لنقَّ

ــع األســلوَب األديبَّ التعليمــيَّ العــاديَّ الــذي نجــده ب.  الحبكــة األساســيَّة لهــذا الحديــث تتبَّ

ــل. يف األناجي

إنَّه موجود يف األناجيل اإلزائيَّة الثالثة )متَّى  2، مرقس  1، ولوقا 21(.ت. 

ٌة عى الحديث عى جبل الزيتون )مرقس  1( ثالثًا. نظرٌة عامَّ

ة الربِّ يسوع األوَّليَّة )األعداد 1-2(أ.  نبوَّ

ــل الزيتــون عــى . 1 يف هــذه اللحظــة، كان التالميــذ خارجــن مــن الهيــكل ومتَّجهــن إىل جب

الجانــب اآلخــر مــن الــوادي.

ــن . 2 ــد الرباه ــتقبليَّة كان أح ــوَّات املس ــَق النب ــي أنَّ تحقُّ ــا ه ــات هن ــم املفارق ــدى أعظ إح

س، وهنــا لدينــا  الرئيســيَّة التــي اســتخدمها العلــاُء للدفــاع عــن مصداقيَّــة الكتــاب املقــدَّ

ــوَّة بُقرابــة أربعــن ســنة. قــْت بعــد الُنطــق بالنب ــوَّة )دمــارِ أورشــليم والهيــكل( التــي تحقَّ نب

عندما قال الربُّ يسوع هذه األمور، كان دمار أورشليم والهيكل غري وارٍد إطالقًا..  

يسأل التالميذ سؤالْن )اآليات  - (.ب. 

قُْل لََنا َمتَى يَُكوُن َهَذا؟«

»َوَما ِهَي الَْعاَلََمُة ِعْنَدَما يَِتمُّ َجِميُع َهَذا؟«. 1

عالماُت األزمنة )اآليات  -8(. 2
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  الربُّ يسوع عن عدٍد من العالمات األوَّليَّةت.  يتحدَّ

وذلك ردًّا عى سؤال التالميذ الثاين. 1

عالمات أخرى )اآليات  - 1(. 2

عــادًة نفــرتُض أنَّ املســتمعن األوائــَل هنــا هــم نحــن، ولكــنَّ الــربَّ يســوع هنــا يجيــب عــى  . 

ُدون. َدٍة طَرََحهــا أشــخاٌص محــدَّ أســئلٍة محــدَّ

يؤكَُّد الربُّ يسوع املرََّة تلو األخرى عى كلمة »أنتم« وهو يتكلَّم مع التالميذ.. 1

رِْجَسة الخراب والضيقة العظيمة )اآليات  20-1(. 2

يــن املعارصيــن أنَّ هــذه النبــوة تشــرُي إىل أحــداٍ  يف مســتقبلنا، ولكــنَّ  .  يفــرتُض معظــُم املفرِّ

ــة بكيفيَّــة  دة املختصَّ ُ  إليهــم التعليــات املحــدَّ الــربَّ يســوع يعطــي التالميــذ الذيــن يتحــدَّ

الهــرب مــن هــذه األحــدا .

يف عــام 0 م، بينــا هــرب اليهــوُد إىل أورشــليم من أمــاِم جيــوش الرومان، هرَب املســيحيُّون . 1

الجبال. إىل 

عالماٌت يف الساء ومجيء ابن اإلنسان )اآليات 21- 2( . 

ِة كجــزٍء مــن اإلجابــة نفِســها . 1 مــن الواضــح أنَّ الــربَّ يســوع يــدرُِ  هــذا العنــر مــن النبــوَّ

د والــذي يشــرُي إىل دمــار أورشــليم والهيــكل. عــى ســؤال التالميــذ املحــدَّ

كا أنَُّه مدرٌ  يف »َهَذا كُلّه« الذي يجب أن يكون قبل أن »مَيِْض َهَذا الِْجيُل«.. 2

ِة املســتقبليَّة الواحــدة، ليــس فقــط دمــار أورشــليم والهيــكل .   إال أنَّــه، مــدرٌ  يف هــذه النبــوَّ

ولكــن مجيئــه يف نهايــة الجيــل عــى ســحاب املجــد أيًضــا.

ة خياراٍت تمَّ اقرتاُحها لتفسري هذا النصِّ الصعب. رابًعا. عدَّ

س: يسوع كان عى خطأٍ ببساطٍةأ.  اد الكتاب املقدَّ نقَّ

ون عنــارص النبــوَّة بشــكٍل َحــْريفٍّ مــع روحنــة كلمــة ب.  الغالبيَّــة الُعظمــى مــن اإلنجيليِّــن- يفــرِّ

ُ  إليــه. »جيــل« لإلشــارة إىل يشٍء آخــر غــري الجيــِل الــذي كان الــربُّ يســوع يتحــدَّ

ُ »هــذا الجيــل« بشــكٍل َحــْريفٍّ وتفهــُم أنَّ »مجــيء« يعنــي مجــيء ت.  وجهــة نظــر األقلِّيَّــة- تفــرِّ

املســيح كديَّــاٍن يف نهايــة العــر اليهــودي.

أسئلٌة للدراسة:

ة الكتابيَّة؟. 1 ما الصعوبة األساسيَّة يف تفسري النبوَّ

ما هي بعض صفات األدب الرؤيوي؟. 2

ما األسباب الثالثة التي تجعُل الحديث عى جبل الزيتون مهاًّ يف أيَِّة دراسة لألخرويَّات؟.  
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ما هي األصحاحات الثالثة يف العهد الجديد التي نجُد فيها الحديَث عى جبل الزيتون؟.  

س عــى الحديــث عــى .   ــاُد الكتــاب املقــدَّ مــا الســبب الــذي يجعــُل مــن املفارقــات أن يركِّــَز نقَّ

جبــل الزيتــون يف هجومهــم عــى نبــوَّة العهــد الجديــد؟

ما السنة التقريبيَّة التي أدىل فيها الربُّ يسوع بهذا الحديث؟. 6

متى تمَّ تدمري أورشليم والهيكل عى يد الجيش الروماين؟.  

ما سياق سؤال التالميذ يف مرقس  1:  - ؟. 8

دان اللذان طرحها التالميُذ عى الربِّ يسوع يف مرقس  : 1؟.   ما السؤاالن املحدَّ

ُ  الربُّ يسوع يف األساس يف مرقس  1؟. 10 مع َمْن يتحدَّ

ما الصعوبة املطروحة يف مرقس  1: 21- 2 يف عالقتها بالُجَمِل السابقة يف مرقس  1: 1-20؟. 11

ما الطرق الثالثة التي استخدَمها املسيحيُّون للتعامل مع هذه الصعوبة؟. 12

أسئلٌة للمناقشة:

اقــرأْ األجــزاَء الثالثــَة التــي تــرُد الحديــث عــى جبــل الزيتــون )متَّــى  2، مرقــس  1، لوقــا 21(. . 1

دة  مــا املُشــرتَك بــن الثالثــة؟ مــا هــي أوجــه االختــالف بينهــا يف تركيزهــا ويف التفاصيــل املحــدَّ

التــي تكشــُفها؟

ــري . 2 ا للتفس ــدًّ ــاًّ ج ــون مه ــل الزيت ــى جب ــث ع ــارِش للحدي ــياق املب ــل الس ــذي يجع ــا ال م

ارشْ . الصحيــح؟ 

وأنــَت، أيُّ الطــرق الشــائعة لتفســري الحديــث عــى جبــل الزيتــون تؤكِّــد؟ مــا نقــاُط القــوَّة يف .  

هــذه الطريقــة؟ ومــا نقــاُط الضعــف؟ ومــا نقــاُط القــوَّة والضعــف للطــرق التــي ال تؤكُِّدهــا؟
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؟ َحْرفيٌّ أم مجازيٌّ

ٌة عن الرسالة: لمحٌة عامَّ

مة - راجْع مرقس  1 أوَّاًل. املقدِّ

ثانيًا. تفسرُي الحديث عى جبل الزيتون

أوَُّل أمــٍر نصــارُع معــه هــو مبدؤنا األســايسُّ يف التفسري-السينســوس ليرتاليــس )sensus literalis( أ. 

س. – أي املعنــى الحــريف للكتــاب املقدَّ

س.. 1 املعنى الشائع لـ«الحريف« يعني أنَّ األمور تتحقَّق متاًما مثلا ورَدْت يف الكتاب املقدَّ

س وفًقــا للمعنــى الــذي كُتب . 2 املفهــوم الفعــيل للمبــدأ هــو أنَّــه يجــب تفســري الكتــاب املقــدَّ

ُ كشــعٍر، واألســلوب التاريخــي يُفــرَّ كتاريــٍخ، واألســلوب  فيــه- األســلوب الشــعري يُفــرَّ

ُ كلغــٍة َمجاِزيَّــة. املجــازي يُفــرَّ

ــادي ب.  ــلوب الع ــن األس ــَز ب ــُب أن منيِّ ــون، يج ــل الزيت ــى جب ــث ع ــري الحدي ــد تفس عن

واألســلوب املجــازي.

األسلوب العادي: النصُّ يعني تحديًدا ما يوحي بأنَّه يقوله يف االستعال العادي للكلات.. 1

األسلوب املجازي: يحتوي النصُّ عى عنر الرموز.. 2

ثالثة خيارات أساسيَّة لتفسري الحديث عى جبل الزيتون.ت. 

س.. 1 اِد الكتاب املقدَّ الحديث كلُّه ُمعطى بلغٍة عاديٍَّة حرفيٍَّة- وهذا هو اختيار نقَّ

يٍَّة داعًا هذا الرأي.. 2 - ال أحد يدافُع بجدِّ النصُّ كلُّه مجازيٌّ أو استعاريٌّ

الحديُث َحْريفٌّ جزئيًّا ومجازيٌّ جزئيًّا- كلُّ املسيحيُّون اإلنجيليُّون تقريبًا..  

مثانية عنارص أساسيَّة للحديث عى جبل الزيتون - أسلوب عادي أو مجازي. . 

دمار الهيكل- أسلوب عادي حريف.. 1



األيَّاُم األخريُة بَِحَسبِ الربِّ َيُسوع 14

دمار أورشليم- أسلوب عادي حريف.. 2

مجيء املسيح يف املجد-؟.  

عالمات األزمنة- مبعظمها أسلوب عادي حريف..  

الكرازة باإلنجيل لكلِّ األمم-؟.  

»انِْقَضاُء الِْجيِل«-؟. 6

اضطرابات يف األجرام الساويَّة-؟.  

تعبري »َهَذا الِْجيُل«-؟. 8

الكرازة باإلنجيل يف جميع األمم. . 

التوقُّع املسيحي الحديث هو أنَّه ما مل يخرتق اإلنجيُل كلَّ أمة، لن يعود املسيح.. 1

قــْت يف حياتــه )انظــْر روميــة 10: . 2 دٍة يكتــب بولــس وكأنَّ هــذه النبــوَّة تحقَّ يف مــرَّاٍت متعــدِّ

18، 16: 26، كولــويس 1: 6،  2(.

ــْت يف غضــون أربعــن ســنة،  .  ــوَّة كلَّهــا متَّ ــأنَّ النب ــون ب ــن يؤمن ــِل«- هــؤالء الذي ــاء الِْجي »انِْقَض

ــخ. ــة التاري ــة العــر اليهــودي وليــس إىل نهاي ــا إىل نهاي ــربَّ يســوع يشــري هن ــون أنَّ ال ويؤمن

االضطرابات يف األجرام الساويَّة . 

يف العهــد القديــم، كان مألوفـًـا أن يصــف أنبيــاُء إرسائيــل انســكاَب دينونــة اللــه عــى األرض . 1

ا لتلــك الصــور التــي اســتخدَمها الــربُّ يســوع يف  ــٍة مشــابهٍة جــدًّ باســتخدام صــور مجازيَّ

الحديــث عــى جبــل الزيتــون )مثــال: إشــعياء  1:  - 1؛   :  - (.

ــا االضطرابــات يف األجــرام . 2 ــْت مــن دون أن تتــمَّ حرفيًّ هــذه النبــوَّاُت يف العهــد القديــم متَّ

الســاويَّة.

الهدف الرئييس هو أنَّ جزًءا ما من الحديث عى جبل الزيتون هو مجازي.د. 

، فيــا يقــول آخــرون إنَّ ذ.  يقــول البعــُض إنَّ وصــف االضطرابــات الســاويَّة هــو أســلوٌب رمــزيٌّ

تعبــري »هــذا الجيــل« هــو الرمــزي.

أسئلٌة للدراسة:

ما السؤال األوَّل الذي ال بدَّ من اإلجابة عنه قبل محاولة تفسري الحديث عى جبل الزيتون؟. 1

ما الفرق بن الَفْهم الشائع والفهم الفعيل »للتفسري الحريف«؟. 2

ما معنى »األسلوب الحريف« و»األسلوب املجازي«؟.  

ما الخيارات الثالثة األساسيَّة املُتاَحة لتفسري الحديث عى جبل الزيتون؟.  



15 أَل أم مءاَّرح  را َّ  – 4

أيٌّ من هذه الخيارات الثالثة يستخدُمها أصحاُب النقد العايل؟.  

مــا هــي العنــارص الثانيــة األساســيَّة للحديــث عــى جبــل الزيتــون والتــي يجــب أن تُفهــم يك . 6

؟ نفــرِّ النــصَّ

ما عنارص الحديث عى جبل الزيتون والتي ال اتِّفاق عليها تقريبًا؟.  

ما التفسريان املُحتَمالن لتعبري »انِْقَضاِء الِْجيِل«؟ . 8

ُ  عــن اضطرابــات يف األجــرام الســاويَّة .   أعــِط مثلــْن عــن نبــوَّاٍت مــن العهــد القديــم تتحــدَّ

دٍة. َقــْت بالفعــل يف دينونــٍة عــى أمــٍم قدميــٍة محــدَّ والتــي تحقَّ

ما السؤال التفسريي األكرب يف الحديث عى جبل الزيتون؟. 10

أسئلٌة للمناقشة:

ــِث عــى . 1 ــْش انعكاســات هــذه الجمــل عــى تفســري الحدي ــويس 1: 6 و1:  2. ناق ــرأْ كول اق

ــون. ــل الزيت جب

اقــرأْ نبــوَّات العهــد القديــم التاليــة التــي تعلــُن عــن الدينونــة الوشــيكة عــى األمــم القدميــة . 2

ــي  ــوَّات الت ــذه النب ــه ه ــذي تلقي ــوء ال ــا الض ــل. )م ــى إرسائي ــك ع ــل وكذل ــة بإرسائي املحيط

ــون؟( ــل الزيت ــث عــى جب ــْت عــى الحدي َق تحقَّ

بابل - إشعياء  : 1-10أ. 

مر - حزقيال 2 :  -8ب. 

أدوم - إشعياء   :  - ت. 

إرسائيل - عاموس 8:   . 

هــل مــن املمكــن تفســرُي كلِّ مــا يف الحديــث عــى جبــل الزيتــون باملعنــى الحــريف التــامِّ بــدون .  

ُهــا مجازيًّــا حتَّــى أكــرُ  ــاد النقــد العــايل؟ أيُّ أجــزاٍء مــن الحديــث يفرِّ الوصــول إىل اســتنتاِ  نقَّ

يــن اإلنجيليِّــن حرفيَّــًة؟ ناِقــْش ذلــَك. املفرِّ
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هذا الجيُل

ٌة عن الرسالة: لمحٌة عامَّ

أوَّاًل. العبارة التي أثارَْت جداًل يف الحديث عى جبل الزيتون، هي عبارُة »َهَذا الِْجيِل«

ــن أ.  ــوا معارصي ــن كان ــِل« هــو إشــارٌة إىل القــوم الذي ــَذا الِْجي ــى الحــريف العــادي لـــ »َه املعن

ــربِّ يســوع. لل

الجيل يدوُم حوايل أربعن سنة.ب. 

دماُر أورشليم والهيكل حدَ  بالفعل خالل األربعن سنة من نُطِْق هذه النبوَّة.ت. 

َنة هنا. .  هناك طرٌق عديدٌة حاوَل بها الالهوتيُّون الهروَب من الصعوبة املتضمَّ

ــربُّ يســوع . 1 ــُد ال ــث يؤكِّ ــس  1: 2 ، حي ــَذ موجــود يف مرق ــريون أنَّ املَْنَف يجــادُل الكث

تــه.  عــى نبوَّ

كلُّ مــا يقولــه الــربُّ يســوع يف اآليــة 2  هــو أنَّــه ال ميكُنــُه أن يكــون أكــر تحديــًدا مــاَّ كان . 2

ــه مل يكــن أقَّــل تحديــًدا  ــا فيــا يختــصُّ باإلطــار الزمنــي لتحقيــق النبــوَّة، ولكنَّ عليــه فعليًّ

بــكلِّ تأكيــد.

َق يف التجيلِّ أو يف القيامة والصعود..   يجادل آخرون بأنَّ التعبري املوازي يف متَّى 16: 28 تحقَّ

ــاٍم فقــط .   ــمَّ بعــد ســتَّة أيَّ ــن يكــون لهــا معنــى ألنَّ التجــيلِّ ت ــربِّ يســوع ل ولكــنَّ لغــة ال

ــْت بعــد بضعــة أســابيع. والقيامــة متَّ

املنفُذ األكر شيوًعا هو يف تفسري »هذا الجيل« بطريقٍة مختلفٍة:.  

ٍ من األشخاص.–  يجادُل البعُض أنَّها تُستخَدم لإلشارِة إىل نوٍع، أو صنٍف، أو مثاٍل معنَّ

يقول البعض إنَّ نوع األشخاص املُشار إليهم هم »املؤمنون«.– 

يقول آخرون إنَّها تشرُي إىل »غري املؤمنن«.– 

 –.» « بل إىل »إطاٍر ذهنيٍّ يجادل ريديربوس أنَّ هذا التعبري ال يشرُي إىل »إطاٍر زمنيٍّ
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املشــكلة يف التفســريات املختلفــة مثــل: كأْن يشــري اســتخدام العهــد الجديــد لكلمــة »جيــل« . 6

بشــكٍل غامــٍر إىل قــوٍم كانــوا يعيشــون حــن أعلــن يســوع النبــوَّة.

ــة .   ــا أنَّ كلم ــاء تقريبً ــُع العل ــُق جمي ــث يتَّف ــد حي ــد الجدي ــع يف العه ــى مواض ــٌة ع أمثل

ــى 11: 16؛ 12:   ،  »جيــل« فيهــا تشــرُي إىل الجيــل الــذي كان يعيــش يف تلــك الفــرتة: متَّ

1 ، 2 ،   ؛  2: 6 ؛ مرقــس 8: 8 ؛ لوقــا 11: 0 -1 ؛  1:  2

كلُّ هــذه النصــوص تشــرُي إىل حقيقــة أنَّ هــذا الجيــل مــن اليهــود عاشــوا يف لحظــٍة حاســمٍة . 8

مــن تاريــخ الفــداء عندمــا افتقــَد اللــُه شــعبَه.

بــرف النظــر عــن اســتخدام كلمــة »جيــل« يف الحديــث عــى جبــل الزيتــون، فقــد ورَدْت .  

هــذه الكلمــة 8  مــرًَّة أخــرى يف العهــد الجديــد، وتشــري كلٌّ منهــا إىل القــوم املعارصيــن 

الذيــن عاشــوا يف تلــك الفــرتة.

لذا ال بدَّ من وجود أسباٍب قويٍَّة لتربيِر تفسريِها بطريقٍة مختلفة.. 10

أسئلٌة للدراسة:

ما املعنى العادي الريح ملرقس  1: 0 ؟. 1

ُ العديُد من الالهوتيِّن مرقس  1: 2  للهروب من صعوبة هذا املقطع؟. 2 كيف يفرِّ

َنة يف هذا التفسري؟.   ما املشكالت املتضمَّ

كيــف يرتجــُم العديــد مــن الالهوتيِّــن متَّــى 16: 28 بطريقــٍة متكُِّنهــم مــن الهــروب مــن صعوبــة .  

ــذا املقطع؟ ه

َنة يف هذا التفسري؟.   ما املشكالت املُتضمَّ

مــا الطــرق األكــر رواًجــا التــي حــاول بهــا العلــاُء اإلنجيليُّــون أن يهربــوا مــن صعوبــة تعبــري . 6

»هــذا الجيــل«؟

ما تفسري هريمان ريديربوس لتعبري »هذا الجيل«؟.  

ما املشكالت يف تفسري ريديربوس؟. 8

ما املعنى الطبيعي لكلمة »جيل« يف استخداماته األخرى يف العهد الجديد؟.  
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أسئلٌة للمناقشة:

باســتخدام الفهــرس، ِجــْد كلَّ اســتخدامات كلمــة »جيــل« أو »هــذا الجيــل« يف العهــد الجديــد. . 1

كيــف يســاعُدنا اســتخداُم العهــد الجديــد لهــذا التعبــري يف فَْهــِم الحديــث عــى جبــل الزيتــون؟

ــون. . 2 ــل الزيت ــى جب ــث ع ــل« يف الحدي ــذا الجي ــِم »ه دٌة لَفْه ــدِّ ــٌة متع ــاراٌت إنجيليَّ ــد خي توج

ــارات  ــاٍر يالئــم هــذا الســياق بأفضــِل صــورٍة؟ ملــاذا؟ مــا نقــاط القــوَّة والضعــف للخي أيُّ خي

ــرى؟ األخ

إن كان تعبــري »هــذا الجيــل« يعنــي مــا يعنيــه يف أيِّ مــكاٍن آخــر يف العهــد الجديــد، فــا بعــض .  

ــات هــذا األمــر عــى تفســري الحديــث عــى جبــل الزيتــون؟ مــا األجــزاء األخــرى مــن  تداعي

الحديــث التــي يجــُب أن يُعــاَد فَْحُصهــا؟ 
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6

انقضاُء الزمان

ٌة عن الرسالة: لمحٌة عامَّ

َمة أوَّاًل. املقدِّ

ــة أ.  ــارة »نهاي ــة الجيــل. هــل قصــَد بعب ــَم الــربُّ يســوع عــن مجيئــه يف نهاي ســؤال: عندمــا تكلَّ

ــل اليهــودي؟ ــة الجي ــًدا عــن نهاي ــُم تحدي ــه كان يتكلَّ ــم؟ أم أنَّ ــخ العالَ ــة تاري ــل« نهاي الجي

ثانيًا. نهايُة الجيل

يف ترجمــة فاندايــك ملتَّــى  1: 8 -0 ، تُســتخدم كلمــة »العالَــم« يف اآليــة 8 ، بينــا يف اآليتــْن أ. 

   و0  تُســتخَدم كلمــة »الزمــان«.

طة، تستخدُم كلٌّ من اآليات الثال  كلمَة »عالَم«.ب.  يف الرتجمة العربيَّة املبسَّ

ــادًة ت.  ــم ع ــي ترُتج ــوس«، والت ــي »كوزم ــاين ه ــصِّ اليون ــة 8  للن ــودة يف اآلي ــة املوج الكلم

ــم«، واآليــة املوجــودة يف اآليــات    و0  مــن النــصِّ اليونــاين هــي »آيــون« ومعناهــا  »عالَ

ــل«. ــان« أو »جي »زم

ٍة. والسؤال املهمُّ هو: أيُّ حبقة هي؟ .  متَّى  1: 8 -0  يشرُي إىل نهاية حقبٍة زمنيٍَّة مهمَّ

ثالثًا. أزمنُة األمم

إنَّ نســخة لوقــا مــن الحديــث عــى جبــل الزيتــون يف األصحــا  21 مــن إنجيلــه تضــمُّ تفاصيــل أ. 

غــري موجــودة يف متَّــى ومرقــس.

أحد أهمِّ هذه التفاصيل هو املقطع الذي يشرُي إىل »أَزِْمَنة األَُمِم« )لوقا 21: 20- 2(.ب. 

باستنتاٍ  بسيٍط ميكن متييز »أزمنة األمم« عن »أزمنة اليهود«.ت. 

يؤمــن أصحــاُب نظريَّــة التحقيــق املاضــوي الكامــل بأنَّــه قــد متَّــْت كلُّ نبــوَّات العهــد الجديــد، مبــا  . 

فيهــا املجــيء النهــايئ للمســيح، والقيامــة الجســديَّة لــكلِّ النــاس، والدينونــة األخــرية لــكلِّ البرش.
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ــرتًة قصــريًة  .  ــت ف ــم« كان ــة األم ــل أنَّ »أزمن ــق املاضــوي الكام ــة التحقي ــن أصحــاب نظريَّ يؤم

ــا. ــن ســنتْي  6 و0  ميالديًّ ــا ب ــًة م ومؤقَّت

مشكلة هذا الرأي هو كلمة »حتَّى«، والتي تشرُي إىل مرحلٍة ختاميٍَّة - تتميم أزمنة األمم. . 

يف عام 0 م تبدأ مرحلٌة من التاريخ. . 

تمَّ تدمري أورشليم.. 1

تمَّ تدمري الهيكل.. 2

تشتََّت اليهود..  

ولكن لهذه الفرتة الزمنيَّة نقطُة نهايٍة يف التاريخ..  

ــد د.  ــى ي ــليم ع ــة ألورش ــتعادة الجزئيَّ ــام 8  1، واالس ــل يف ع ــة إرسائي ــام دول ــالن قي إنَّ إع

ــْن  ــن أيِّ حدثَ ــر م ــا أك ــة رمبَّ ــات األخرويَّ ــن التكهُّن ــد م ــار املزي ــام  6 1، أث ــود يف ع اليه

ــخ. ــن يف التاري آخريْ

رابًعا. ملؤ األمم

يف رومية 11، يكشف الرسوُل بولس أنَّ الله مل ينتِه من إرسائيل العرقيَّة.أ. 

سيكون هناك عمُل فداء تاريخيٌّ مستقبيلٌّ يقوم به اللُه ويتعلَُّق باليهود.ب. 

ال يسيطر اليهوُد عى مدينة أورشليم سيطرًة كاملًة بعد )مثال: قبة الصخرة(.ت. 

خامًسا. إشاراُت العهد الجديد إىل اقرتاب األيَّام األخرية:

متَّــى 10:  2؛ 26:  6؛ روميــة  1: 11-12؛ 1 كورنثــوس  :  2-1 ؛ 10: 11؛ فيلبِّــي  :  ؛ يعقــوب أ. 

 : 8- ؛ 1 بطــرس  :  ؛ 1 يوحنَّــا 2: 18؛ رؤيــا 1: 1،  ؛  : 11؛ 22: 6- .

سادًسا. الخالصة:

ــه يف هــذه النصــوص ويف نصــوٍص أخــرى ليــس أ.  ــِت اإلشــارة إلي ــذي متَّ إنَّ »مجــيء املســيح« ال

ــة إرسائيــل. املجــيَء النهــايئَّ بــل مجــيء املســيح لدينون

أسئلٌة للدراسة:

طة ملتَّى  1: 8 -0 ؟. 1 ما الفرُق بن ترجمة فاندايك والرتجمة العربيَّة املبسَّ

أيُّ ترجمٍة تعكُس بشكٍل أفضل مرادفات النصِّ اليوناين؟. 2

ــة املُعلَنــة يف رسد لوقــا للحديــث عــى جبــل الزيتــون والتــي ال نجُدهــا يف .   مــا التفاصيــل املهمَّ

رسد متَّــى ومرقــس؟
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دٍة لليهود؟.   كيف يقرتُ  لوقا 21: 20- 2 وجود أزمنٍة محدَّ

كيف قاَم أصحاب نظريَّة التحقيق املاضوي الكامل بتفسري لوقا 21: 20- 2؟.  

ملاذا نرى مشكلًة يف تفسري أصحاب نظريَّة التحقيق املاضوي الكامل للوقا 21: 20- 2؟. 6

؟.   يَّة كلمة »حتَّى« يف هذا النصِّ ما أهمِّ

أيُّ حدثْن يف القرن العرشين تسبَّبا بتكهُّنات أخرويَّة أكر من أيِّ أحداٍ  أخرى يف التاريخ؟. 8

  عــن أزمنــة األمــم .   باإلضافــة إىل لوقــا 21، مــا النصــوص األخــرى يف العهــد الجديــد التــي تتحــدَّ

يف مقابــل أزمنــة اليهود؟

ُ  عن اقرتاب النهاية.. 10 اذكْر بعض نصوص العهد الجديد التي تتحدَّ

أسئلٌة للمناقشة:

وفًقــا ألصحــاب نظريَّــة التحقيــق املاضــوي الكامــل، انتهــى زمــان األمــم يف عــام 0 م. مــا الــذي . 1

ــح تفســرييًّا وتاريخيًّــا؟ ارشْ . يجعــل هــذا التفســري غــري مرجَّ

س؟ مــا . 2 مــا هــي بعــض التفســريات املُحتَملــة لروميــة 11 والتــي اقرتَحهــا علــاء الكتــاب املقــدَّ

نقــاط القــوَّة والضعــف لــكلِّ تفســري؟ أيُّ وجهــة نظــٍر تــرى أنَّهــا أصــحُّ تفســرييًّا؟ ملــاذا؟

اقــرأْ إشــارات العهــد الجديــد عــن اقــرتاب النهايــة. مــا نقــاُط القــوَّة والضعــف يف التفســريات .  

الشــائعة لتلــك النصــوص؟
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دماُر أورشليم

ٌة عن الرسالة: لمحٌة عامَّ

مة- يوسيفوس أوَّاًل. املقدِّ

مــع أنَّــه ليــس لدينــا رسٌد كتــايبٌّ موًحــى بــه لحــدِ  دمــار أورشــليم، لكنَّنــا منلــك تقريــرًا مذهــاًل أ. 

لشــاهد عيــاٍن بقلــِم املــؤرِّ  اليهــودي الشــهري يوســيفوس.

ــاد الذيــن اتَّهمــوه باملبالغــة ب.  يف القــرن التاســع عــرش، تعرَّضــت مصداقيَّتــه لهجــوٍم عــى يــد النقَّ

ــم الذات. وتعظي

ثانيًا. دماُر أورشليم

بدايُة نهايِة أورشليم كانْت عندما اجتاَ  الجرنال الروماين ِفْسباْزيان فلسطن.أ. 

غزْت الجيوُش الرومانيَُّة بشكٍل ُمَمْنَهٍج بلدًة تلو األخرى يف طريقهم إىل العاصمة.ب. 

ــٍة مــن الــراع الشــديد ت.  ــُة يف حال يف عــام 68م، مــات اإلمرباطــور نــريون ووقَعــْت اإلمرباطوريَّ

ــٍة. ــْت يف حــرٍب أهليَّ ــى إنَّهــا دخلَ وحتَّ

بعد نريون، حدٍ  تواٍل رسيع لألباطرة: جالبا، أوتو، ثم فيتليوس. . 

ــويلِّ  .  ــار لت ــود للدي ــبازيان ليع ــتدعى فس ــذي اس ــش، ال ــِم الجي ــوس بدع ــَظ فيتلي مل يح

ــور. ــب اإلمرباط منص

أرىس ُحْكُم فسبازيان ) 6-  م( نوًعا من االستقرار يف اإلمرباطوريَّة. . 

عندما ترَك فسبازيان أرَض املعركة، سلَّم قيادة االجتيا  إىل ابِنه تيطس. . 

أحد النزاعات الرئيسيَّة املبكِّرة كانت غزو مدينة يودفت، والتي كان يحكُمها يوسيفوس.د. 

خالل املعركة، تمَّ ذبح أكر من 0  ألف يهودي، ولكن نجا يوسيفوس وأُِخَذ أسريًا.ذ. 

استخدم الرومان يوسيفوس كمفاوٍض ووسيٍط خالل فرتة حصار أورشليم.ر. 
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حــاول يوســيفوس إقنــاع قــادة املدينــة باالستســالم وكذلــك حــاوَل إقنــاع الرومــان بالعفــو عــن ز. 

املدينــة والهيــكل.

ٌة يف رسد يوسيفوس للحصار ثالثًا. عنارُص مهمَّ

عــى غــرار الــرب يســوع، وصــَف يوســيفوس هــذا الجيــل مــن اليهــود بأنَّهــم أرشاٌر لدرجــٍة مل أ. 

يســبْق لهــا مثيــل.

ــاء ب.  ــارة بيض ــذف حج ــمَّ ق ــة ت ــى املدين ــان ع ــوم الروم ــالل هج ــه خ ــيفوس بأنَّ ــَف يوس وص

ــوار. ــو األس ــق نح ــة باملنجني ضخم

استخدَم تعبري »الربد« لوصف هذه األسلحة.. 1

رين: »الحجارة آتية«.. 2 كان الحرَّاس عى املرصد يرخون محذِّ

ــري .   ــدأ اليهــود تغي ــه، كطريقــٍة للســخرية مــن املســيحيِّن، ب بعــض الرتجــات تشــرُي إىل أنَّ

ــن آٍت«. ــر إىل »االب هــذا التحذي

كــا وصــَف يوســيفوس أيًضــا أنَّ مجاعــًة شــديدًة رضبـَـِت الســكان، مــاَّ أدَّى إىل العديــد مــن ت. 

األعــال الوحشــيَّة، مبــا يف ذلــك أكُل لحــوم البــرش.

عالماٌت من الساء . 

ظهوُر مذنَّب هايل يف عام 66م.. 1

َوَصَف يوسيفوس حدثًا مذهاًل وهو ظهور مركبات وجيوش يف السحاب حول املدينة.. 2

يقول لنا إنَّه خالل هذا الحد ، َسِمَع الكهنُة أصواتًا تقول: »دعونا نرحل من هنا«..  

بحسب يوسيفوس، كان دماُر أورشليم عمَل انتقاِم الله من شعبه. . 

أسئلٌة للدراسة:

لٍة لدمار أورشليم؟. 1 م شهادة عياٍن مفصَّ َمْن هو املؤرِّ  اليهودي الذي قدَّ

يلَّ لفلسطن؟. 2 ما اسُم الجرنال الروماين الذي قاَد الغزو األوَّ

ما كانت انعكاسات انتحار نريون عى اإلمرباطورية الرومانيَّة؟.  

َمْن هم األباطرة الثالثة الذين خلفوا نريون يف تواٍل رسيع؟.  

َمْن الذي برتبُّعه عى العرش أرىس أخريًا بعض االستقرار يف اإلمرباطوريَّة؟.  

َمْن الذي تركَه فسبازيان يف قيادِة اجتيا  فلسطن عندما عاد إىل روما؟. 6
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ما اسم املعركة التي أرُِسَ يوسيفوس خاللها؟.  

كيف استخدَم الرومان يوسيفوس خالل حصارهم ألورشليم؟. 8

ما املهمُّ يف وصف يوسيفوس لالستخدام الروماين للمنجنيق يف هجومهم عى أورشليم؟.  

بحسب كالم يوسيفوس، ما هي بعض العالمات التي ظهرْت يف الساء خالل الحصار؟. 10

أسئلٌة للمناقشة:

ة . 1 ــوَّ ــا للنب ــه لفهمن يتُ ــا أهمِّ ــذا، ف ــه. ل ــى ب ــس موًح ــليم لي ــار أورش ــيفوس لدم إنَّ رسد يوس

ارشْ . الكتابيَّــة؟ 

ــبه . 2 ــه الش ــْش أوج ــة. ناق ــروب اليهوديَّ ــوان: الح ــيفوس بعن ــاب يوس ــن كت ــات م ــرأْ مقتطف اق

ــليم. ــار أورش ــد بدم ــد الجدي ــوَّات العه ــن نب ــا وب ــالف بينه واالخت

ُق وصف يوسيفوس للجيوش واملركبات يف السحاب حول أورشليم؟ ملاذا؟.   هل تصدِّ
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سفُر الرؤيا

ٌة عن الرسالة: لمحٌة عامَّ

مة - سفر الرؤيا أوَّاًل. املقدِّ

ثانيًا. متى كُِتَب سفُر الرؤيا؟

ا والــذي يتــمُّ تجاهلُــه بشــكٍل كبــريٍ عــى يــد اإلنجيليِّــن هــو تاريــخ كتابــة أ.  الســؤال امللــحُّ جــدًّ

ســفر الرؤيــا.

وجهــة نظــر األغلبيَّــة هــي أنَّ ســفر الرؤيــا كُتــب خــالل العقد التاســع، خــالل حكــم دوميتيان، ب. 

بعــد دمــار أورشــليم بفــرتٍة طويلٍة.

ولكن ماذا لو كان قد كُتب قبل عام 0 م؟ت. 

َدْوُر هذه الحقيقة أن تساعد عى فهم لغة التطبيق الفوري يف السفر.. 1

جــادَل بعــُض العلــاء أنَّــُه كُِتــَب قبــل عــام 0 م مــع اإلشــارة تحديــًدا إىل األحــدا  املحيطة . 2

ــليم. بدمار أورش

ثالثًا. تأريُخ الكتاب

سأ.  الدالئل الخارجيَّة - دالئل موجودة عند كُتَّاب من خار  الكتاب املقدَّ

ــر موجــودة يف كتابــات إيرينــاؤس، أحــد . 1 أروع الحجــج التــي تــدلُّ عــى تاريــخ كتابــة متأخِّ

آبــاء الكنيســة )0 1-202م تقريبًــا(.

ــْت رؤيتــه . 2 ــة: »ألنَّ ذاك الــذي متَّ ــْن شــاهَد الرؤيــا النبويَّ كتــب إيرينــاؤس فيــا يختــصُّ مبَ

ــل نهايــة حكــم دوميتيــان«. ــا، قُبَيْ قبــل فــرتٍة ليَســْت بطويلــة بــل يف أيَّامنــا تقريبً

ــه خــالل .   ــْت رؤيت ــذي متَّ ــق مبــا ســبق كلمــة »ذاك ال ــة يتعلَّ ــة النحويَّ الســؤال يف الرتكيب

ــان«. حكــم دوميتي
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ميكن أن يشري إىل رؤيا يوحنَّا.– 

ميكن أن يشري إىل يوحنَّا شخصيًّا.– 

الحقائق األخرى ذات صلة باملوضوع واملتعلِّقة بجملة إيريناؤس.  

يشري أيًضا إىل »نَُسٍخ قدمية من سفر الرؤيا«، والتي تبدو مناقضة للرؤيا الحديثة.– 

هو يجادل أنَّ كلَّ اإلعالن الرسويل توقََّف خالل حكم نريون.– 

الدالئل الداخليَّة - الدالئل املوجودة داخل السفر ذاته.ب. 

ــٍة . 1 ــٍر زمنيَّ ــا توجــد إشــارات ألطُ ــة - مــراًرا وتكــراًرا يف ســفر الرؤي إشــارات إىل األطــر الزمنيَّ

ــْر رؤ 1: 1،  ؛  : 11؛ 22: 6- ، 10، 12، 20(. ة )انظ ــوَّ ــدا  النب ــرتاب أح ــري إىل اق تش

متَّــت اســتعارة معظــم اللغــة الرمزيَّــة للســفر مــن الهيــكل ولكــن ال تلميــح بــأنَّ الهيــكل . 2

ــا. مل يَُعــْد قامئً

ا لتحديد تاريخ سفر الرؤيا..   رؤيا  1 هو نصٌّ مهمٌّ جدًّ

يشرُي النصُّ إىل سبعِة ملوك: خمسة سقطوا، وواحد موجود، واآلخر مل يأِت بعد.– 

يثرُي هذا األمر سؤالْن:– 

i . ــا ــت روم ــة، كان ــور القدمي ــبعة؟ يف العص ــال الس ــة ذاُت الجب ــي املدين ــا ه م

معروفــة »باملدينــة ذات الجبــال الســبعة«.

ii . هــل امللــوك الســبعة هــم أباطــرة رومــان؟ كان اليهــود يشــريون إىل األباطــرة

ــا  1:  1(. ــوكًا )يوحنَّ بصفتهــم مل

كُِتَب سفر الرؤيا خالل حكم امللك السادس.– 

ــميًّا –  ــَظ رس ــر مل يَْح ــوس قي ــة أنَّ يولي ــي حقيق ــا ه ــي نواجُهه ــكلة األوىل الت املش

ــور. ــب اإلمرباط بلق

أول َمْن َحِظَي رسميًّا باللقِب كان أوغسطس قير.– 

ولكن يف قوائم روما القدمية، يُذكر يوليوس قير باعتباره اإلمرباطور األوَّل.– 

بحســب هــذه القامئــة، أباطــرة رومــا هــم: يوليــوس قيــر )  -  ق.م.(؛ أوغســطس – 

)1 - 1ق.م.(؛ تيبرييــوس ) 1ق.م.-   م(؛ كاليجــوال )  -1 م(؛ كالوديــوس )1 -  م(؛ 

ــبازيان ) 6-  م(. ــوس ) 6م(؛ فس ــو ) 6م(؛ فيتلي ــا )68- 6م(، أوت ــريون )  -68م(؛ جالب ن

إن بدأنا بيوليوس قير، فإنَّ امللك السادس هو نريون.– 

أسئلٌة للدراسة:

مــا الســؤال املهــمُّ الــذي يتــمُّ تجاهلُــه فيــا يختــصُّ بســفر الرؤيــا، والــذي يجــب أن نطرحــه . 1

قبلــا ميكــن للمــرء تفســريه بالشــكل الصحيــح؟
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ما وجهة نظر األغلبيَّة فيا يختصُّ بتاريخ كتابة سفر الرؤيا؟. 2

ما الفرق بن الدالئل الخارجيَّة والدالئل الداخليَّة؟.  

ما الدليل األقوى بن الدالئل الخارجيَّة؟ وما الدليل األقوى بن الدالئل الداخليَّة؟.  

ما السؤال النحويُّ املهمُّ املتعلِّق باقتباس إيريناؤس؟.  

ــرُي إىل . 6 ــي تش ــا والت ــفر الرؤي ــودة يف س ــة املوج ــر الزمنيَّ ــارات إىل األُطُ ــض اإلش ــي بع ــا ه م

ــٍر؟ ــٍخ مبكِّ تاري

يَّة الرموز املُستعارَة من الهيكل واملوجودة يف سفر الرؤيا؟.   ما أهمِّ

أيُّ إصحاٍ  من سفر الرؤيا مهمٌّ بشكٍل خاصٍّ لتأريخ السفر؟. 8

يف العالَم القديم، ما املدينة التي ُعرفت باسم »املدينة ذات الجبال السبعة«؟.  

من هم »امللوك« الستَّة األوائل يف اإلمرباطورية الرومانيَّة؟. 10

أسئلٌة للمناقشة:

ــر عــى . 1 ــة أن تؤثِّ ــذه الحقيق ــف ميكــن له ــام 0 م، كي ــل ع ــب قب ــد كُت ــا ق إن كان ســفر الرؤي

ــفر؟ ارشْ . ــريَك للس تفس

يَّة هذا الدليل؟ ملاذا؟. 2 ناقْش الدالئل الخارجيَّة لتأريخ سفر الرؤيا. يف رأيَك ما مدى أهمِّ

ــة الدليــل الــذي يف األصحــا   1. مــا مــدى .   ناقــْش الدالئــل الداخليَّــة لتأريــخ ســفر الرؤيــا، خاصَّ

يَّــة هــذا الدليــل؟ ملــاذا؟ أهمِّ
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9

ضدُّ المسيح

ٌة عن الرسالة: لمحٌة عامَّ

مة - هويَُّة ضدِّ املسيح أوَّاًل. املقدِّ

ة بخصوص هويَّة ضدِّ املسيح: ثانيًا. هناك عدٌد من األسئلة املهمَّ

هل ضدُّ املسيح واحد؟ أم هناك العديد من أضداد املسيح؟أ. 

سة؟ب.  هل ضدُّ املسيح شخٌص أم مؤسَّ

ــا الشــخص أو الــيء نفســه، أم ت.  ــة، والوحــش هــم جميًع هــل ضــدُّ املســيح، وإنســان الخطيَّ

أنَّهــم أشــخاٌص مختلفــون أو أشــياء مختلفــة؟

ثالثًا. ضدُّ املسيح

ــا عــن أضــداد للمســيح )يف صيغــة أ.    يوحنَّ ــصِّ يتحــدَّ ــه - يف هــذا الن ــا يلي ــا 2: 18 وم 1 يوحنَّ

ــداد عــن اإلميــان. ــة االرت ــوا خطيَّ ــِن ارتكب ــم بأنَّهــم َم الجمــع( ويُعرِّفُه

ــا عــى كنيســة ب.    يوحنــا هنــا عــن يشٍء يشــكُِّل خطــرًا حاليًّ ــا  : 1 ومــا يليــه- يتحــدَّ 1 يوحنَّ

ــرن األوَّل. الق

كلمة »ضّد« التي تأيت من األصل اليوناين »أنتي« تحمُل معنيْن مختلفْن:ت. 

1 ..» تعني عادًة »ضدَّ

أحيانًا تعني »بدياًل عن«.. 2

إًذا، فتعبــري »ضــدِّ املســيح«، ميكــن أن يعنــي أيَّ شــخٍص ضــدَّ املســيح أو بديــاًل مزيًَّفــا عنــه  . 

أو كالهــا.
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رابًعا. إنسان الخطيَّة

2 تســالونييك 2:  -11 - يف هــذا النــصِّ يقــول بولــس للكنيســة إنَّ يــوم الــربِّ لــن يــأيت قبــل أن أ. 

يحــد  أمــران:

يأيت االرتداُد. 1

 يُستعلَُن إنساُن الخطيَّة. 2

بحسب يب. يب. وورفيلد، فإنَّ االرتداَد املُشار إليه هنا هو ارتداُد اليهود يف القرن األوَّل.ب. 

وصَف بولس إنسان الخطيَّة ببعض التفصيل:ت. 

يقاوُم الله. 1

ُد نفسه. 2 ميجِّ

يجلُس يف الهيكل. إن كان هذا حرفيًّا، فهناك خياران:.  

ا أنَّه حد  بينا كان هيكُل هريودس ما يزال قامئًا.–  إمَّ

أو أنَّه ال بدَّ من إعادة بناء الهيكل.– 

رِسُّ اإلِثِْم اآلَن يَْعَمُل..  

إنساُن الخطيَّة محتجٌز..  

مجيئُه وفًقا لعمل الشيطان.. 6

يؤمــُن معظــم علــاء الالهــوت يف تاريــخ الكنيســة أنَّ ضــدَّ املســيح، وإنســان الخطيَّــة،  . 

والوحــش يشــريون جميًعــا إىل الشــخص أو الــيء نفســه.

أسئلٌة للدراسة:

ة التي تُطر  عند مناقشة موضوع ضدِّ املسيح؟. 1 ما هي األسئلة الثالثة املهمَّ

ما الذي يكشفه 1 يوحنَّا 2: 18 وما يليه عن ضدِّ املسيح؟. 2

ما الذي يكشفه 1 يوحنَّا  : 1 وما يليه عن ضدِّ املسيح؟.  

ما املعنيان املُحتَمالن للكلمة اليونانيَّة أنتي؟.  

ما املعنى املُعتاد لكلمة أنتي؟.  

؟. 6 بحسب 2 تسالونييك 2، ما الحدثان اللذان سيحدثان بالتأكيد قبل مجيء يوم الربِّ

بحسب يب. يب. وورفيلد، إىل أيِّ حدٍ  يشرُي العصيان يف 2 تسالونييك 2؟.  
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ــْت يف . 8 ــا متَّ ــرُي إىل أنه ــي تش ــة الت ــان الخطيَّ ــالونييك 2 إلنس ــف 2 تس ــارُص يف وص ــا العن م

القــرن األوَّل؟

ــة، والوحــش هــم الشــخص/.   ــن أنَّ ضــدَّ املســيح، وإنســان الخطيَّ هــل يؤمــن معظــم الالهوتيِّ

الــيء نفســه؟ أم يؤمنــون أنَّهــم أشــخاص مختلفــون/ أشــياء مختلفــة؟ 

أسئلٌة للمناقشة:

دٍة مــن القــرن العرشيــن واقرتحــوا . 1 أشــاَر العديــد مــن املؤلِّفــن اإلنجيليِّــن إىل شــخصيَّاٍت محــدَّ

ــُم  ــل يدع س. ه ــدَّ ــاب املق ــم الكت ُ  عنه ــدَّ ــن يتح ــيح الذي ــداد املس ــوا أض ــد يكون ــم ق أنَّه

ــاذا؟ ــات؟ مل ــن التكهُّن ــوع م ــذا الن ــا  : 1 ه ــا 2: 18 و1 يوحن ــاهدان 1 يوحنَّ الش

س. أيُّ جوانــب . 2 2 تســالونييك 2 هــو أحــُد النصــوص التــي يصعــُب تفســريُها يف الكتــاب املقــدَّ

؟ أيُّ عنــارص يبــدو أنَّهــا تشــرُي إىل  ــٍق مســتقبيلٍّ مــن هــذا األصحــا  يبــدو أنَّهــا تشــرُي إىل تحقُّ

ــٍق يف القــرن األوَّل؟ مــا هــي بعــُض التفســريات املُحتَملــة؟ تحقُّ

ناقــْش الدليــل الــذي تــمَّ تقدميــه يف هــذه املحــارضة والــذي يشــرُي إىل نــريون بصفتــه الشــخص .  

املُشــار إليــه بلقــب »إنســان الخطيَّــة«. هــل تــرى أنَّ هــذا الدليــل مقنــٌع؟ ارشْ .
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الوحش

ٌة عن الرسالة: لمحٌة عامَّ

مة - وحُش ِسْفِر الرؤيا أوَّاًل. املقدِّ

ثانيًا. رؤيا  1- رؤيَُة الوحش

الوحُش يطلُع من البحر )اآلية 1(.أ. 

له سبعة رؤوس وعرشة قرون )اآلية 1(.ب. 

له سمة هي العدد 666 )اآلية 18(.ت. 

ثالثًا. سمُة الوحش

عرب تاريخ الكنيسة، كان هناك العديد من التكهُّنات بخصوص هذه السمة.أ. 

قال البعض إنَّ الوحش هو رجٌل من اإلكلريوس أو رجل ديٍن بطريقٍة ما.ب. 

ح األشهر وسط الربوتستانت هو البابا.ت.  يف فرتة اإلصال ، كان املرشَّ

اقرتَ  آخرون قادة عسكريِّن مقتدرين، مثل ستالن وموسوليني وهتلر. . 

ــر يف  .  يف ضــوء اإلشــارات إىل تألطــر الزمنيَّــة العديــدة املوجــودة يف ســفر الرؤيــا، يجــب أن نفكِّ

ــق هــذه النبــوَّة يف القــرن األوَّل. احتاليَّــة تحقُّ

رابًعا. احتاليَّة كونه نريون

تحت حكم نريون، بدأ اضطهاُد املسيحيِّن بشكٍل كبريٍ وُمَمْنَهٍج.أ. 

حتَّى بن الوثنيِّن، مل يُتِقْن أحٌد الرشَّ مثلا فعَل نريون.ب. 

عاَش حياًة مليئًة بالعنف والفسق.. 1

قتَل أفراد عائلته.. 2
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خىص فتًى وتزوَّجه..  

قتل زوجتَه الحامل بكلِّ وحشيٍَّة عرب رفسها حتَّى املوت..  

، فيخــر  مــن القفــص ويهاجــَم .   اخــرتع لعبــًة تقتــُر عــى أن يكتــيس بجلــِد حيــواٍن بــرِّيٍّ

األعضــاَء التناســليَّة لرجــال ونســاء مربوطــن بأوتــاٍد.

تكلَّم املؤرِّ  تاسيتوس عن طبيعته »الوحشيَّة«.. 6

ُر الجنس البرشي« و«ُسمُّ العالَم«..   أشار بليني إليه بأنَّه »مدمِّ

8 ..» أساه جوفينال »املستبدَّ الوحيَّ والدمويَّ

ــل لــدى النــاس الــذي أطلقــوه .   َل أبولونيــوس لألجيــال التاليــة حقيقــة أنَّ اللقــب املفضَّ ســجَّ

عــى نــريون كان »الوحــش«.

رقم الوحش يشرُي إىل نريون.ت. 

ــم 616 . 1 ــُد الرق ــا نج ــن أنَّن ــم م ل 666، بالرغ ــم الوحــش مســجَّ ــب املخطوطــات، رق يف أغل

ــة. ــات املختلف ــض املخطوط اًل يف بع ــجَّ مس

كانــْت كلٌّ مــن العربيَّــة، واليونانيَّــة، والالتينيَّــة تعتمــُد أنظمــًة يســتعملون فيهــا الحــروف . 2

لإلشــارة إىل األرقــام.

اسم نريون بالعربيَّة هو نريون قير، والذي يتحوَّل إىل رقم 666..  

ــة )كــا هــو مكتــوب يف رؤيــا  1: 18( .   األمــر الشــيِّق هــو حقيقــة أنَّ اســم نــريو باليونانيَّ

ــا 616. يســاوي عدديًّ

أحــُد أبــرز علــاء النصــوص يف القــرن العرشيــن، بــروس ميتزجــر، آمــَن أنَّ هــذا االختــالف .  

ــٌد لــيك يتمكَّــَن الناطقــون باللغــة اليونانيَّــة مــن متييــز هويَّــة الوحــش. متعمَّ

يف عهد نريون انترَشْت عبادُة اإلمرباطور بشكٍل رسيعٍ بأمٍر من نريون نفسه. . 

أسئلٌة للدراسة:

يف أيِّ أصحاٍ  من سفر الرؤيا نَِجُد وصف يوحنَّا للوحش؟. 1

كيف يصُف يوحنَّا الوحش؟. 2

ما أساء بعض األشخاص الذين تمَّ اعتبارُهم وحَش رؤيا  1 يف وقٍت ما؟.  

حن يف وقت اإلصال ؟.   َمْن كاَن أشهُر املرشَّ

ح من القرن األوَّل؟.   ح املرجَّ َمْن املرشَّ
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متى بدأ االضطهاُد املُمنَهج واسع النطاق للكنيسة عى يد الرومان؟. 6

يسا الكنيسة العظيان اللذان أُعدما يف عهد نريون؟.   َمْن ها قدِّ

لها التاريخ والتي تكشُف عن رشِّه الشديد؟. 8 ما هي بعض أعال نريون التي سجَّ

ما الدليل عى أنَّ رقم الوحش يشرُي إىل نريون؟ .  

أسئلٌة للمناقشة:

ــا؟ مــا هــي بعــض . 1 اقــرأْ رؤيــا  1. مــا صفــات الوحــش الخــار  مــن البحــر التــي يعلُنهــا يوحنَّ

التفســريات األشــهر لهــذا املقطــع يف الكنيســة اليــوم؟ مــا هــي بعــض نقــاط القــوَّة والضعــف 

لهــذه التفســريات؟

ــون بشــأن ســمة الوحــش. اقــرأْ خــرو  . 2 ــاب النبويُّ ــن الُكتَّ يف الخمســن ســنة املاضيــة، تكهَّ

 1، وباألخــصِّ اآليــة  ، وقارنْهــا مــع رؤيــا  1: 16. كيــف يلقــي نــصُّ الخــرو  الضــوء عــى 

نــصِّ الرؤيــا؟

ــة أنَّ نــريون هــو »الوحــش« املُشــاُر إليــه يف رؤيــا  1؟ ناقــْش .   مــا نقــاط القــوَّة والضعــف يف حجَّ

ــذا األمر. ه
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االختطاف

ٌة عن الرسالة: لمحٌة عامَّ

مة أوَّاًل. املقدِّ

ثانيًا. نوعان من أتباع التحقيق املاضوي

ــة )مبــا يف ذلــك املجــيء أ.  أتبــاع التحقيــق املاضــوي الكامــل - يؤمنــون بــأنَّ كلَّ النبــوَّات الكتابيَّ

ــْت يف القــرن األوَّل. الثــاين، وقيامــة األمــوات، والدينونــة األخــرية( متَّ

أتبــاع التحقيــق املاضــوي الجــزيئ - يؤمنــون أنَّــه بالرغــم مــن أنَّ دمــار أورشــليم يف عــام 0 م ب. 

كان عــودًة للمســيح ليديــن، إالَّ أنَّهــا مل تكــن العــودة أو املجــيء األخــري يف نهايــة التاريــخ.

ثالثًا. قيامُة األموات - 1 كورنثوس  1: 0 -8 

ــال أ.  َ  الرســول بولــس عــن قيامــة املؤمنــن بأجســاٍد عــى مث قبــل هــذا الجــزء مبــارشًة، تحــدَّ

ــربُّ يســوع بعــد القيامــة. ــذي اتَّخــذه ال الجســد ال

ــد عــى إمياننــا بقيامــة الجســد - ليســت قيامــة جســد املســيح ب.  يف قانــون إميــان الرســل، نؤكِّ

بــل قيامــة أجســادنا نحــن.

يقوُل أتباع التحقيق املاضوي الكامل إنَّ هذه القيامة قد حدثَْت بالفعل.ت. 

 .  ، ــصِّ ــذا الن ــن« يف ه ــري »نح ــتخدام الضم ــل إىل اس ــوي الكام ــق املاض ــاع التحقي ــتنُد أتب يس

ــاة. ــد الحي ــى قي ــزال ع ــس ال ي ــول بول ــا كان الرس ــد في ــت بالتأكي ــد حدث ــا ق ــى أنَّه ــرُّون ع وي

 . . ل علاء النقد العايل إىل االستنتا  نفسه املختصِّ باستخدام الضمري »نحن« يف النصِّ توصَّ

كان بولــس يكلِّــم املجتمــع املســيحي منــذ ذلــك الحــن فصاعــًدا، وأيًّــا كان الوقــت الــذي ســتتمُّ  . 

فيــه القيامــة، ســيكون بولــس مشــمواًل بالضمــري »نحن«.

استنتاجات أتباع التحقيق املاضوي الكامل ُمحتَملة ولكنَّها غري حتميَّة. . 
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يــرى أتبــاع التحقيــق املاضــوي الكامــل أنَّ النبــوَّة متَّــْت باملعنــى الروحــي يف عــام 0 م، وتكمــن د. 

مشــكلة يف روحنــة يشٍء مــادِّيٍّ مثــل قيامــة األجســاد.

اتُّهَمــْت وجهــة النظــر هــذه عــى أنَّهــا نــوع مــن الغنوســيَّة بســبب إنكارهــا للطبيعــة املادِّيَّــة ذ. 

للقيامــة.

رابًعا. االختطاُف - 1 تسالونييك  :  18-1

يتنــاوُل بولــس أمــرًا أثــار قلــَق املســيحيِّن األوائــل - وهــو الســؤال عــاَّ ســيحل باملؤمنــن الذيــن أ. 

ــوا بالفعل. مات

ــري ب.  ــا، غ ــا روحيًّ ــاف كان اختطافً ــذا االختط ــل أنَّ ه ــوي الكام ــق املاض ــاع التحقي ــُد أتب يعتق

ــا. يًّ ــور، ورسِّ منظ

.ت.  يشتمُل تفسرُي أتباع التحقيق املاضوي الكامل عى تشويٍه كبريٍ لكلات النصِّ

ـة يف العهــد الجديــد ســتتمُّ كلُّهــا  .  إنَّ األشــخاص الذيــن يعتــربون أنَّ األحــدا  األخرويَـّ

ــة  ــة العظيم ــل الضيق ــاف قب ــمَّ االختط ــون أن يت ــون، يتوقَّع ــيَّا التدبرييُّ ــتقبل، ال س يف املس

ــنوات. ــبع س ة س ــدَّ ــتقبليَّة مب املس

إالَّ أنَّ الصورة املعربَّ عنها هي للمؤمنن الذين يالقون املسيح عند عودته يف املجد. . 

إنَّها تدوِّي بصدى املارسة الشائعة للرومان آنذاك. . 

عندمــا كانــت الجيــوش الرومانيَّــة تعــوُد منتــرًة مــن املعركــة، كانــت تخيِّــُم خــار  رومــا فيــا  . 

تُقــام التحضــريات يف املدينــة. ثــمَّ تـُـرُب األبــواق، ويف ذلــك الوقــت تبــدأ الجيــوش يف الســري 

ــرية  ــام إىل املس ــش وإىل االنض ــاة الجي ــرو  ملالق ــن إىل الخ ــى كلُّ املواطن ــة، ويُدع إىل املدين

للعــودة إىل املدينــة.

أسئلٌة للدراسة:

َمْن هم أتباع التحقيق املاضوي الكامل؟. 1

َمْن هم أتباع التحقيق املاضوي الجزيئ؟. 2

ما أهمُّ فرٍق بن وجهتْي النظر؟.  

ــل .   ــق املاضــوي الكام ــاع التحقي ــه أتب ــذي يســتنُد إلي ــوس  1: 0 -8  ال ــا الجــزء يف 1 كورنث م

ــرن األول؟ ــْت يف الق ــد حدث ــة ق ــة العظيم ــات أنَّ القيام إلثب

كيف يفهُم أتباع التحقيق املاضوي الكامل تحقيق هذه النبوَّة؟.  
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ما أهمُّ مشكلٍة يف هذا التفسري؟. 6

ــصَّ االختطــاف يف 1 تســالونييك  :  1 .   ــل ن ــق املاضــوي الكام ــاع التحقي ُ أتب ــرِّ ــف يف كي

ومــا يليــه؟

كيف يفرِّ التدبرييُّون توقيت 1 تسالونييك  :  1 وما يليه؟. 8

ما الصورة املعارصة للقرن األوَّل والتي يستخدُمها بولس يف 1 تسالونييك  ؟.  

أسئلٌة للمناقشة:

اقــرأ 1 كورنثــوس  1 بأكملــه. بنــاًء عــى مــا يكتبــه بولــس هنــا، مــا الــذي يجعــل مــن وجهــة . 1

؟ مــا نقــاط الضعــف التفســرييَّة  نظــر أتبــاع التحقيــق املاضــوي الكامــل إشــكاليًَّة إىل هــذا الحــدِّ

يف تفســري أتبــاع التحقيــق املاضــوي الكامــل؟ ارشْ .

يقتبــُس التدبرييُّــون نــصَّ 1 تســالونييك  :  1-18 ويعتربونــه أساســيًّا إلثبــات عقيــدة االختطــاف . 2

يَّــة هــذه الحقيقــة  الســابق للضيقــة العظيمــة. هــل يذكــر النــصُّ الضيقــة العظيمــة؟ مــا أهمِّ

؟ لتفســري هــذا النــصِّ

ِصــْف املارســة التــي تتَِّبُعهــا الجيــوش الرومانيَّــة لــدى عودتهــم منتريــن مــن املعركــة. إىل أيِّ .  

مــدى أثَّــرْت هــذه الصــورة عــى تصويــر بولــس لالختطــاف؟
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الُمْلُك اأَلْلفي

ٌة عن الرسالة: لمحٌة عامَّ

مة أوَّاًل. املقدِّ

يسيه. ثانيًا. رؤيا 20 - يصُف فرتًة زمنيًَّة مؤقَّتًة يَُقيَُّد فيها الشيطاُن وميلُك خاللها املسيُح مع قدِّ

ثالثًا. الالألفيَّة

تعني حرفيًّا »عدم وجود األلفيَّة«.أ. 

ُ  بلغٍة مجازيٍَّة عن تاريخ الكنيسة.ب.  األلفيَّة ليست حرفيًّا فرتة ألف سنة، ولكنَّها تتحدَّ

عُر الكنيسة هو عُر ملكوت الله، والذي بدأ مع املجيء األوَّل للمسيح.ت. 

لقد بدأ ملكوُت الله بالفعل. . 

ــة  .  ــرٌي إيجــايبٌّ مســتمرٌّ عــى ثقاف ــه تأث ــاٌر للملكــوت وســيكون ل ــُع املســيحي هــو إظه املجتم

ــرشي. املجتمــع وعــى الوضــع الب

ــة األســمى للكنيســة هــي الشــهادة مللــك املســيح غــري املنظــور، أي  .  َعلِــَم جــون كالفــن أنَّ املهمَّ

جعــل امللكــوت غــري املنظــور منظــوًرا.

يف نهايــة الزمــان، ســيكون هنــاك ارتــداٌد مســتقبيلٌّ وفــرتة آالٍم شــديدة - أي الضيقــة العظيمــة،  . 

التــي ســيظهُر فيهــا ضــدُّ املســيح.

ُل كلَّ األشياء.د.  يف نهاية هذه الفرتة، سيعوُد املسيح ويُكمِّ

رابًعا. الرأي التدبريي للمدرسة األخرويَّة ما قبل األلفيَّة

العــر الحــايل هــو عــر الكنيســة - وهــو مبثابــة مرحلــٍة فاصلــٍة بــن العهــد القديــم وحلــول أ. 

املُملْــِك األلفــي.
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حلول امللكوت سيتمُّ يف املستقبل متاًما.ب. 

يوجد مخطَّطان مختلفان متاًما - واحد للكنيسة واآلخر إلرسائيل.ت. 

يف املُملْك األلفي ستتمُّ إعادة بناء الهيكل وإعادة تأسيس نظام الذبائح. . 

ُم العهد القديم. .  الكنيسة ليست إرسائيل الجديدة وال تتمِّ

ــاين  .  ــتنتهي باملجــيء الث ــي س ــنوات، والت ــة لســبع س ــة العظيم ــرتُة الضيق ســييل االختطــاف ف

ــي. ــك األلف ــيس املُملْ ــيح وبتأس للمس

ــرية  .  ــة األخ ــع الدينون ــل م ــيطان بالكام ــُة الش ــتتمُّ هزمي ــنة، س ــف س ــك األل ــة مل يف نهاي

ــة. ــة األبديَّ والحال

خامًسا. مدرسُة ما بعد األلفيَّة

الكنيسة هي إرسائيل الجديدة.أ. 

ملكوت الله هو ملكوت الفداء الروحي.ب. 

مدرسة ما بعد األلفيَّة هي األكر تفاؤاًل يف ما يتعلَّق بتأثري الكنيسة عى املجتمع.ت. 

سيعود الربُّ يسوع بعد مضِّ ألف سنٍة من الربكة العظيمة. . 

بالنسبة إىل معظم مؤيِّدي مدرسة ما بعد األلفيَّة، مل تبدأ األلف سنة بعد. . 

سادًسا. ما قبل األلفيَّة التاريخيَّة

عر كنيسة العهد الجديد هي املرحلة األوَّليَّة مللكوت املسيح.أ. 

تهــا ب.  كنيســة العهــد الجديــد ســتحرُز انتصــاراٍت متفرِّقــًة عــرب التاريــخ، لكنَّهــا ستفشــل يف مهمَّ

يف نهايــة املطــاف، وســتصبُح فاســدًة لدرجــة االرتــداد.

ــًة ت.  ــًة أرضيَّ ــُم مملك ــيح ويقي ــيعوُد املس ــا س ــٍة، ويف نهايته ــٍة عظيم ــُة بضيق ــتمرُّ الكنيس س

ــف ســنٍة. ألل

يف نهاية األلف سنٍة، سيَُحلُّ الشيطان وسيقوُد مترًُّدا عى املسيح. . 

ُل اللُه ويدين الشيطان. ثمَّ تكون القيامة األخرية والدينونة األخرية. .  سيتدخَّ

أسئلٌة للدراسة:

ما هو النصُّ الوحيد يف العهد الجديد الذي يذكر رصاحًة امللك األلفي؟. 1

بحسب أتباع فكر الالألفيَّة، أيُّ فرتٍة زمنيٍَّة تتمثَّل يف األلف سنة؟. 2

كيف فَِهَم جون كالفن املأموريَّة الُعظمى للكنيسة؟.  
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بحسب فكر املدرسة الالألفيَّة، متى تمَّ تأسيُس ملكوت الله؟.  

كيف يفهم التدبرييُّون العالقة بن عر الكنيسة واملُملْك األلفي؟.  

كيف يفهم التدبرييُّوَن العالقة بن إرسائيل والكنيسة؟. 6

ما أكر ما مييُِّز مدرسة ما بعد األلفيَّة؟.  

ما أهمُّ اختالٍف بن مدرسة ما قبل األلفيَّة التاريخيَّة وما قبل األلفيَّة التدبرييَّة؟. 8

كيف يفهُم أتباع مدرسة ما قبل األلفيَّة التاريخيَّة العالقة بن عر الكنيسة واملُملْك األلفي؟.  

ما املوقف من املُملْك األلفي الذي يؤمن به معظُم مؤيِِّدي التحقيق املاضوي الجزيئ؟. 10

أسئلٌة للمناقشة:

دة لهذا الرأي؟. 1 ِصْف التعاليم األساسيَّة ملدرسة الالألفيَّة. ما نقاط القوَّة والضعف املحدَّ

ــف . 2 ــوَّة والضع ــاط الق ــا نق ــة. م ــة التدبرييَّ ــل األلفيَّ ــا قب ــة م ــيَّة ملدرس ــم األساس ــْف التعالي ِص

ــرأي؟ ــذا ال دة له ــدَّ املح

دة .   ــة. مــا نقــاط القــوَّة والضعــف املحــدَّ ِصــْف التعاليــم األساســيَّة ملدرســة مــا بعــد األلفيَّ

لهــذا الــرأي؟

ــف .   ــوَّة والضع ــاط الق ــا نق ــة. م ــة التاريخيَّ ــل األلفيَّ ــا قب ــة م ــيَّة ملدرس ــم األساس ــْف التعالي ِص

ــرأي؟ ــذا ال دة له ــدَّ املح


