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دمة
المق ِّ

ـص ِعلْــم
خــال الثالثــن عا ًمــا املاضيــة مــن خدمتــي ،اتَّبعـ ْ
ـت خدمــاتُ ليجونــر نه ًجــا حياديًّــا يف مــا يخـ ُّ
األخرويَّــات .بخــاف السلســلة الصوت َّيــة امل ُوج ـ َزة بعنــوان األ َّيــام األخــرة والدراســة األطــول بعنــوان
ـابقي،
ســف ُر الرؤيــا ،مل نق ـ ِّد ْم الكث ـ َر مــن املعلومــات حــول هــذا املوضــوع .حتَّــى يف املصدريْــن السـ ْ
ـت متأكِّ ـ ًدا مــن هــذا!» م ـ َّر ٍ
ـت
ات عديــد ًة ج ـ ًّدا لدرجــة أ َّن الطـ َّـاب تســاءلوا عـ َّـا إذا كنـ ُ
ـت« :لسـ ُ
قلـ ُ
أعـ ُ
ـرف شــيئًا عــى اإلطــاق.
ـرب يســوع» مل تعكــس هــذا
إ َّن املــا َّدة التــي تــأيت مــن مصــادر سلســلة «األيَّــام األخــرة بحســب الـ ِّ
النمــط بالضبــط .ســتالح ُظ أنَّنــي ق ـ َّر ْرت الــر َّد عــى هــذه االتِّهامــات التــي و َّج َههــا بريترانــد راســيل
وآخــرون مــن غــر املســيحيِّني املســتنريين يف اعرتاضهــم عــى تاريخيَّــة الكتــاب املق ـ َّدس ،وتحدي ـ ًدا
عــى نب ـ َّوات املســيح .هــذه االتِّهامــات مح ـ َّددة ،وكان ر ِّدي عليهــا مح ـ َّد ًدا أيضً ــا .مل أر َّد عــى أســئل ٍة
عديــد ٍة تث ُريهــا ثقافتُنــا حــول النبـ َّوة ،ومــا ذكرتُــه تناولتُــه بإيجــازٍ .نحــن نخطِّــط لعمــل مسـ ٍح لعلـ ِـم
األخرويَّــات يف وقـ ٍ
ـت الحــقٍ  ،ولكــن إىل ذلــك الحــن ،ســوف تســتفي ُد مــن كتــاب مثــل Last Days
( Madnessجنــون األيَّــام األخــرة) الــذي كتبَــه جــاري دي مــار أو كتــاب ســتانيل جرنــز بعنــوان حــرة
األلف َّيــة أو كتــاب ( The Millennial Maze or Four Views on the Book of Revelationوجهــات
النظــر األربــع حــول ســفر الرؤيــا) ،والــذي ح ـ َّرره مارفــن بــايت.
مــن امله ـ ِّم ج ـ ًّدا أن نــر َّد عــى الهجــات ض ـ َّد ص َّحــة الكتــاب املق ـ َّدس يف مجــال نب ـ َّوات املســيح،
ـال
وأن نفهــم كيــف أنَّ اإلميــان امل ُعتـ ِـدل بــأنَّ النبـ َّوات قــد متَّــت بالفعــل ميكــن أن يكــون دفا ًعــا ف َّعـ ً
ـت وكنيسـ َ
ـتك عــى فَ ْهـ ِـم هــذه األمــور
ضـ َّد هــذه اال ِّدعــاءات .سيســاع ُد َك دليـ ُـل الدراســة هــذا أنـ َ
بشــكلٍ أفضــلٍ .
تح َّيايت الحا َّرة،
أر .يس .سربول
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أزمة في األخرويَّات
ٌ

عام ٌة عن الرسالة:
لمحة
ٌ
َّ

أ َّولً  .مق ِّدم ٌة ل ِعل ِْم األخرويَّات
املختص باأليَّ ِام األخرية من الالهوت النظامي.
.أيشك ُِّل عل ُم األخرويَّات الجز َء
َّ
.بقلَّام يَلْقَى موضوع األخرويَّات إجام ًعا بني املسيح ِّيني.
.تاألزمة يف أيَّامنا هي مشكل ُة فَ ْه ِم النب َّوة الكتاب َّية.
َــش بــن املســيح ِّيني مبــا يف ذلــك:
.ثهنــاك عــد ٌد مــن املســائل األخرويَّــة الكبــرة التــي ت ُناق ُ
ـت ال ُملْـ ِ
ـت االختطــاف ،والعالقـ ُة بــن
ـك األلفــي وطبيعتــه ،هويَّـ ُة «ضـ ِّد املســيح» ،توقيـ ُ
توقيـ ُ
الكنيســة وإرسائيــل.
ثان ًيا .أخطر أزم ٍة يف األخرويَّات
الرب يسوع نفسه.
.أمسألة مصداق َّية الكتاب املق َّدس ومصداق َّية ِّ
ـبق لــه مثيــل عــى مصداق َّيــة الكتــاب املقـ َّدس
.بخــال القرنـ ْـن األخرييْــن تـ َّم شـ ُّن هجـ ٍ
ـوم مل يسـ ْ
داخــل الكنيســة وخارجها.
.تنقطــة الهجــوم األساس ـ َّية ألنصــار النقــد العــايل ض ـ َّد الوحــي تركَّــزتْ عــى مســائل متعلِّق ـ ٍة
باألخرويَّــات.
ُ
يتناول النب َّوة املستقبل َّية.
1.ثلثا مضمون العهد الجديد
2.إن كانــت هــذه النبـ َّوة موضــع شـ ٍّـك ،فــإ َّن هــذا األمــر يثـ ُر شــكوكًا ج ِّديَّــة بشــأن مفهو ِمنــا
ـاب املقـ َّد ِس ومصداق َّي ِتــه.
لطبيعــة الكتـ ِ
.ثاألمر األخطر هو الهجوم عىل مصداق َّي ِة املسيح نفسه.
ـرب يســوع مل تتح َّقـ ْـق ضمــن اإلطــار الزمنــي املحـ َّدد الــذي قــال
1.ي َّدعــي الن َّقــاد أ َّن نبـ َّوات الـ ِّ
إنَّهــا ســتتحق َُّق فيــه.
3
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نبي كاذب.
2.إن َّ
صح هذا النقد ،فإ َّن هذا سيح ِّو ُل َّ
الرب يسوع إىل ٍّ
لست مسيح ًّيا؟»
.جاملشكلة موضَّ حة -كتاب بريتراند راسيل بعنوان «ملاذا ُ
الرب يسوع.
1.أدرج راسيل سلسل ًة من االنتقادات ركَّ َزتْ عىل ِّ
ـخصا ذا أخالق َّيــات
2.ا َّدعــى أنَّــه بالرغــم مــن أ َّن املســيح الــذي يظهــر يف األناجيــل يبــدو شـ ً
وخصوصــا يف تعاليمــه املتعلِّقة
عاليــة ،لكــن يبــدو أنَّــه ال يتمتَّــع بقــد ٍر وافـ ٍر مــن الحكمــة،
ً
باألمــور املســتقبل َّية.
ـرب يســوع بالطبــع ،أ َّن مجيئــه الثــاين ســيت ُّم عــى ســحاب
3.بحســب فكــر راســيل ،ظ ـ َّن الـ ُّ
املجــد قبــل أن ميــوت جمي ـ ُع النــاس الذيــن يعيشــون يف ذلــك العــر.
4.هــذا هــو النقــد األســايس الــذي أثــاره راســيل ،وقــد كان النقــد األســايس الــذي أثــاره ن َّقــاد
الكتــاب املقـ َّدس خــال القرنـ ْـن األخرييْــن.
.حتوجد ثالثة نصوص أساسيَّة يش ُري إليها النقَّاد:
1.متَّى 23 :10
2.متَّى 28 :16
3.مر 30 :13
ـر بهــا العلــاء اإلنجيليُّــون هــذه اإلشــارات لإلطــار الزمنــي كانــت أقـ َّـل مــن
.خالطريقـ ُة التــي فـ َّ َ
مقنعـ ٍة يف حـ ٍ
ـاالت عـ َّد ٍة.
ـح
.دهنــاك ترصيحــاتٌ كثــر ٌة يف العهــد الجديــد تبـ ِّ ُ
ـن أنَّــه كان لــدى الكنيســة األوىل التوقُّــع امللِـ ُّ
بشــأن اقـراب مجــيء املســيح الوشــيك ،ولكـ َّن هــذه األمــور مل تحــدث حتَّــى يومنــا هــذا.
.ذي َّدعــي الن َّقــاد أنَّــه مــع مــرور الوقــت ع َّدلَـ ِ
ـت الكنيسـ ُة األوىل مــن توقُّعاتهــا ،والتــي تظهــر يف
األســفار املتأ ِّخـ َرة مــن العهــد الجديــد.
.رالهـ ُ
ـاس
ـايس يف هــذه السلســلة هــو فَ ْهـ ُم األُطُــر الزمن َّيــة الكتاب َّيــة التــي اســتخدمها النـ ُ
ـدف األسـ ُّ
النتقــاد مصداق َّيــة الكتــاب املقـ َّدس ومصداق َّيــة ربِّنــا نفســه.
أسئلة للدراسة:
ٌ

1.ما معنى تعبري «علم األخرويَّات»؟
2.ما أخط ُر أزم ٍة يف األخرويَّات اليوم؟
الشخصي اللذيْن يت ُّم تح ِّدي مصداق َّيتهام عن طريق النقد العايل.
الشيئي أو
3.اذك ْر
ْ
ْ
4.عند هجوم ت َّيار النقد العايل عىل الوحي الكتايب ،عالم تركَّ َزتْ نقطتُهم األساس َّية يف الهجوم؟

َّ – 1يورخألا يف ٌةمزأ
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يختص مبصداق َّية املسيح؟
5.ما الشكوى املح َّددة التي يطر ُحها النقَّا ُد فيام ُّ
مهم؟
6.ما الذي يجعل هذا النقد ًّ
7.ملاذا ا َّدعى بريتراند راسيل أ َّن املسيح مل يُظْ ِه ْر الكث َري من الحكمة؟
يقتبسها النقَّاد لدعم هجومهم عىل نب َّوات املسيح؟
8.ما النصوص الثالثة األساس َّية التي
ُ
يختص بالتوقُّعات األخرويَّة للكنيسة األوىل؟
9.ما هي نظريَّة النقد العايل فيام ُّ
أسئلة للمناقشة:
ٌ

1.يف َ
رأيك ،ما أه ِّم َّية دراسة األخرويَّات؟ وملاذا؟
2.يوجــد كـ ٌّم كبــر مــن االختــاف بــن املســيح ِّيني حــول عقائــد األخرويَّات .هــل هــذه االختالفات
كبــرة مبــا يكفــي لتربيــر االنقســام يف الكنيســة؟ ملاذا؟
ارشح.
تخرج اإلنسان عن املسيحيَّة القومية؟ ْ
3.هل من عقائد أخرويَّة أو نظريَّات ُ
ـرب
ـص النصــوص الكتابيَّــة الثالثــة التــي
4.افحـ ْ
ُ
يقتبســها أنصــا ُر النقــد العــايل ليدحضــوا نبـ َّوات الـ ِّ
ـرح ُمـ ٍ
ـرض
يســوع .مــا الــرح الــذي ســمعتَ ُه لتفســر هــذه اآليــات؟ هــل تج ـ ُد هــذا الـ َ
ٍ
وكاف؟ ملــاذا؟

2
فهم المجيء الثاني

عام ٌة عن الرسالة:
لمحة
ٌ
َّ

تاريخي للنظريَّات امله َّمة.
أ َّوالً .املق ِّدمة -الحاج ُة إىل استطال ٍع
ٍّ
ثان ًيا .الهوتُ القرن العرشين
.أتأث َّ َرتْ فلسف ُة القرن التاسع عرش بهايجيل ووجهة نظره التط ُّوريَّة للتاريخ.
.بط َّب َق علام ُء الكتاب املق َّدس فلسف َة التط ُّور عىل التط ُّور الديني.
.تســادَتْ املدرســة الدين َّيــة التاريخ َّيــة امل ُنبث َقــة عــن ذلــك عــى الالهــوت اللي ـرايل يف القــرن
التاســع عــر .بحســب هــذه املدرســة ،تتبــ ُع ديانــ ُة الكتــاب املقــ َّدس املبــادئَ األساســ َّي َة
كل الديانــات يف تط ُّورهــا التاريخــي ،عــن طريــق التحـ ُّرك مــن البســيط
نفســها التــي تتَّب ُعهــا ُّ
إىل املعقَّــد.
ـت املدرســة الدين َّيــة التاريخ َّيــة بتطبيــق املبــادئ التطوريَّــة عــى تطـ ُّور ديانــة الكتــاب
.ثوإذ قا َمـ ْ
املقــ َّدس ،ظهــرتْ نزعــ ٌة قويَّــ ٌة معارضــ ٌة لألمــور الفائقــة للطبيعــة وســيطرتْ عــى تحليــل
مضمــون الكتــاب املق ـ َّدس ،مـ َّـا أ َّدى إىل نشــوء أزم ـ ٍة يف الكنيســة.
تعديــا يف املســيح َّية لجعلهــا تتــاىش مــع النظريَّــات الحديثــة املتعلِّقــة
ً
.جأ ْجــ َر ِت الليربال َّيــ ُة
باإلنســان والعالَــم.
.حومتَّــت إعــاد ُة تحديــد معنــى موضــوع ملكــوت اللــه الــذي و َّحــد العهديْــن القديــم والجديــد
مــن ُمنطلَــق األخالقيَّــات وال ِقيَــم.
ثالثًا .أَل ِْبِي ْخ ْت رِيتْ ِش ْيل
الــرب يســوع ليــس مــن منطلــق الخــاص الشــخيص الفائــق
.أقــال إنَّــه يجــب فَ ْهــ ُم تعاليــم ِّ
للطبيعــة ،وإمنــا عــى أنَّــه تعلي ـ ٌم ل ِق َيـ ٍـم برشيَّ ـ ٍة مه َّم ـ ٍة.
6
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الرب يسوع األخالقي يف املجتمع.
رص ملكوتُ الله عىل تطبيق تعليم ِّ
.بيقت ُ
.تأعط َْت وجهات نظره الحقًا الق َّو َة الدافعة «لإلنجيل االجتامعي» لوالرت رواشنبوش.
.ثمنــذ ريتشــيل حــدثَ انشـ ٌ
ـقاق بــن مــا يُعــرف بالليرباليَّــة والفكــر امل ُحا ِفــظ حــول إرســاليَّة
الكنيســة األساســ َّية.
راب ًعا .أَلْ ِب ْريتْ ْس َوايْتْ َز ْر
.أكان لكتابــه الــذي بعنــوان «البحــثُ عــن يســوع التاريخــي» ،والــذي تـ َّم نــره يف بدايــة القــرن
العرشيــن ،تأثـ ٌر كبـ ٌر عــى الدراســات الكتاب َّيــة.
.بإذ حلَّــل وانتقــ َد الفكــ َر التطــ ُّوري لليرباليَّــة القــرن التاســع عــر ومراجعتهــا ملفهــوم
ملكــوت اللــه.
.ت جـ َ
ـادل قائـ ًـا إنَّــه ال ميكــن لرســالة يســوع وتعاليمــه عــن ملكــوت اللــه أن تتَّضــح مــن دون
الرتكيــز عــى ال ُب ْعــد األخــروي فيهــا.
ـي
.ثبحســب فكــر ْس ـ َوايْتْ َز ْر ،ال يــأيت امللكــوت بشــكلٍ تط ـ ُّو ٍّ
ـي ،وعــر تط ـ ُّو ٍر تدريجـ ٍّ
ري تدريجـ ٍّ
لألخالق َّيــات الدنيويَّــة ،وإنَّ ــا ســيأيت بشــكلٍ فاج ـعٍ ومفاجــئٍ مــن فــوق.
ـرب يســوع حيــث توقَّــع أ ْن يــأيت
.جبحســب فكــر ســوايتزر ،مث َّـ َة مراحـ ُـل مختلف ـ ٌة يف خدمــة الـ ِّ
ملكــوت اللــه بغت ـ ًة مــن الســاء ،مثــل لوقــا  10ومتَّــى  21و.26
ـرب يســوع أخـ ًرا أ َّن األمــر لــن يحــدث ،فــرخ« :إِلَ ِهــي ،إِلَ ِهــي ،لِـ َـاذَا
.حعــى الصليــب ،أدرك الـ ُّ
ت َ َركْتَ ِنــي؟» (متَّــى  ،)46 :27ومــات كشـ ٍ
جسـ َد إنجيـ َـل املح َّبــة.
ـخص نبيــلٍ َّ
تجاهل اللغة األخرويَّة للعهد الجديد.
ُ
.خأه ِّم َّية سوايتزر :أصبح من املستحيل اآلن
الرب يسوع كان مخطئًا.
.دمشكلة سوايتزر :اعتق َد أ َّن َّ
خامسا .يس .اتش .دود
ً
ـرب يســوع
.أطـ َّو َر دود مــا يُعــرف اآلن «باألخرويَّــات امل ُت َّم َمــة» ،مـ َّـا يعنــي أ َّن معظــم نبـ َّوات الـ ِّ
ـت يف القــرن األ َّول.
قــد متَّـ ْ
َّــق ولك َّنــه تحقَّــق
.بمل يكــن
ــا ،واإلطــا ُر الزمنــي مل يفشــل يف أن يتحق َ
الــرب يســوع وا ِه ً
ُّ
باملعنــى الروحــي.
الــرب يســوع يف حــ ِّد ذاتــه كان
.تشــه َد التالميــ ُذ اســتعال َن ملكــوت اللــه إذ إ َّن -حضــور
ِّ
اســتعالنًا للملكــوت.
سادسا .أوسكار كوملان
ً
.أط َّو َر نظريَّ ًة تُعرف بنظريَّ ٍة تُشَ ا ِب ُه اليوم « ِدي».
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.بكــا أ َّن اليــوم « ِدي» أشــار إىل نهايــة الــراع ،شــهد املجــيء األ َّو ُل مجــي َء ملكــوت اللــه
بشــكلٍ حاسـ ٍـم.
.تالباقي أمو ٌر ثانويَّ ٌة يف نهاية التاريخ ،أي يوم «ﭭي-إي».
ساب ًعا .هريمان ريديربوس
املختص مبجيء ملكوت الله.
ليس بَ ْعد»
َّ
.أط َّو َر مفهو َم «ما حدثَ بالفعل ولك ْن َ
.بملكــوت اللــه قــد أىت «بالفعــل» إىل ح ـ ٍّد كبــر ،ولكــن يبقــى أن يكتمـ َـل امللكــوت نهائ ًّيــا يف
نهايــة األزمنــة.
أسئلة للدراسة:
ٌ

1.ما النظريَّة التي سادَتْ الفك َر الالهويت يف القرن التاسع عرش.
2.بحســب املدرســة الدين َّيــة التاريخ َّيــة للقــرن التاســع عــر ،مــا هــي عمل َّيــة التطــ ُّور التــي
اتَّبعتْهــا الديانــة الكتابيَّــة؟
3.كيف مت َّْت إعادة تعريف ملكوت الله عىل يد الليرباليَّة؟
الرب يسوع؟
4.كيف أعاد أَل ِْبِي ْخ ْت رِيتْ ِش ْيل
َ
تعريف تعاليم ِّ
أي حرك ٍة من أواخر القرن التاسع عرش نب َع ْت من ِف ْك ِر ريتشل؟
ُّ 5.
6.كيف يختلف الليربال ُّيون واملحافظون يف وجهة نظرهم حول اإلرسال َّية األساس َّية للكنيسة؟
ـوي عــى
7.مــا اس ـ ُم الكتــاب الــذي ظه ـ َر يف أوائــل القــرن العرشيــن ،والــذي كان لــه تأث ـ ٌر قـ ٌّ
املختصــة مبلكــوت اللــه؟
الدراســات الكتاب َّيــة
َّ
8.ما اإلسهام امله ُّم الذي أضافه أَلْ ِب ْريتْ ْس َوايْتْ َز ْر إىل الدراسات الكتاب َّية؟
9.ما معنى تعبري «املجيء الثاين املؤ َّجل»؟
أسئلة للمناقشة:
ٌ

1.كيــف اختــارت ليربال َّيــة القــرن التاســع عــر أن تتعامـ َـل مــع األزمــة التــي س ـ َّببتْها املدرســة
الدينيَّــة التاريخيَّــة ،ومــع انتشــار النزعــة املعارضــة لألمــور الفائقــة للطبيعــة يف ذلــك العــر؟
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ــص وجهــات النظــر األخر َّويــة أللبــرت ســوايتزر ،ويس .اتــش .دود ،وأوســكار كوملــان،
2.ل ِّخ ْ
وهريمــان ريديربــوس.
3.حـ َ
كل نب ـ َّوات العهــد
ـاول الفك ـ ُر التدبــري حـ َّـل أزمــة القــرن التاســع عــر بوضــع تحقيــق ِّ
الجديــد يف نهايــة التاريــخ .هــل ينصـ ُـف هــذا الحـ ُّـل لغ ـ َة العهــد الجديــد؟ ملــاذا؟
كل التعاليــم
ـت مناقشـتُها حتــى اآلن بشــكلٍ مالئـ ٍـم مــع ِّ
أي مــن الحلــول التــي متَّـ ْ
4.هــل تعاملَـ ْ
ـت ٌّ
رش ْح.
الكتاب َّية؟ ا َ

3
مسألة التوقيت
ُ

عام ٌة عن الرسالة:
لمحة
ٌ
َّ

أ َّولً  .مق ِّدمة -إحدى املشكالت األساس َّية يف التفسري الرؤيوي هي مسألة القالب األديب.
ثان ًيا .أه ِّم َّية الحديث عىل جبل الزيتون:
.أإنَّه الهدف الرئييس لنقَّاد الكتاب املق َّدس.
ـادي الــذي نجــده
ـي العـ َّ
.بالحبكــة األساس ـ َّية لهــذا الحديــث تت َّبــع األسـ َ
ـلوب األد َّيب التعليمـ َّ
يف األناجيــل.
.تإنَّه موجود يف األناجيل اإلزائ َّية الثالثة (متَّى  ،24مرقس  ،13ولوقا .)21
ثالثًا .نظر ٌة عا َّم ٌة عىل الحديث عىل جبل الزيتون (مرقس )13
الرب يسوع األ َّوليَّة (األعداد )2-1
.أنب َّوة ِّ
1.يف هــذه اللحظــة ،كان التالميــذ خارجــن مــن الهيــكل ومتَّجهــن إىل جبــل الزيتــون عــى
الجانــب اآلخــر مــن الــوادي.
ُّــق النبــ َّوات املســتقبل َّية كان أحــد الرباهــن
2.إحــدى أعظــم املفارقــات هنــا هــي أ َّن تحق َ
الرئيسـيَّة التــي اســتخدمها العلــا ُء للدفــاع عــن مصداقيَّــة الكتــاب املقـ َّدس ،وهنــا لدينــا
ـت بعــد ال ُنطــق بالنب ـ َّوة ب ُقرابــة أربعــن ســنة.
نب ـ َّوة (دمــا ِر أورشــليم والهيــكل) التــي تحقَّقـ ْ
الرب يسوع هذه األمور ،كان دمار أورشليم والهيكل غري وار ٍد إطالقًا.
3.عندما قال ُّ
سؤالي (اآليات .)4-3
.بيسأل التالميذ
ْ
ق ُْل لَ َنا َمتَى يَكُو ُن َهذَا؟»
َ «1.و َما ِه َي الْ َع َلَ َم ُة ِع ْن َد َما يَ ِت ُّم َج ِمي ُع َهذَا؟»
2.عالماتُ األزمنة (اآليات )8-5
10
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الرب يسوع عن عد ٍد من العالمات األ َّول َّية
.تيتح َّدث ُّ
1.وذلك ر ًّدا عىل سؤال التالميذ الثاين
2.عالمات أخرى (اآليات )13-9
ـرب يســوع هنــا يجيــب عــى
.ثعــاد ًة نفـ ُ
ـرض أ َّن املســتمعني األوائـ َـل هنــا هــم نحــن ،ولكـ َّن الـ َّ
ـخاص محـ َّد ُدون.
أســئل ٍة محـ َّد َد ٍة طَ َر َحهــا أشـ ٌ
الرب يسوع امل َّر َة تلو األخرى عىل كلمة «أنتم» وهو يتكلَّم مع التالميذ.
1.يؤكَّ ُد ُّ
ِ 2.ر ْج َسة الخراب والضيقة العظيمة (اآليات )20-14
املفسيــن املعارصيــن أ َّن هــذه النبــوة تشـ ُر إىل أحـ ٍ
ـداث يف مســتقبلنا ،ولكـ َّن
.جيفـ ُ
ـرض معظـ ُم ِّ
املختصــة بكيف َّيــة
ـرب يســوع يعطــي التالميــذ الذيــن يتحـ َّدثُ إليهــم التعليــات املحـ َّددة
َّ
الـ َّ
الهــرب مــن هــذه األحــداث.
هرب املســيحيُّون
1.يف عــام 70م ،بينــا هــرب اليهــو ُد إىل أورشــليم من أمـ ِ
ـام جيــوش الرومانَ ،
إىل الجبال.
.حعالماتٌ يف السامء ومجيء ابن اإلنسان (اآليات )27-21
ـرب يســوع يــدر ُِج هــذا العنــر مــن النبـ َّو ِة كجــز ٍء مــن اإلجابــة ِ
نفســها
1.مــن الواضــح أ َّن الـ َّ
عــى ســؤال التالميــذ املحـ َّدد والــذي يشـ ُر إىل دمــار أورشــليم والهيــكل.
ِيل».
«ي ِض َهذَا الْج ُ
2.كام أنَّ ُه
مدرج يف « َهذَا كُلّه» الذي يجب أن يكون قبل أن َ ْ
ٌ
ـدرج يف هــذه النبـ َّو ِة املســتقبل َّية الواحــدة ،ليــس فقــط دمــار أورشــليم والهيــكل
3.إال أنَّــه ،مـ ٌ
ولكــن مجيئــه يف نهايــة الجيــل عــى ســحاب املجــد أيضً ــا.
راب ًعا .ع َّدة خيار ٍ
النص الصعب.
ات ت َّم اقرتا ُحها لتفسري هذا ِّ
.أنقَّاد الكتاب املق َّدس :يسوع كان عىل خطأٍ ببساط ٍة
ـرون عنــارص النبـ َّوة بشــكلٍ َحـ ْر ٍّيف مــع روحنــة كلمــة
.بالغالب َّيــة ال ُعظمــى مــن اإلنجيل ِّيــن -يفـ ِّ
ـرب يســوع يتحـ َّدثُ إليــه.
«جيــل» لإلشــارة إىل يش ٍء آخــر غــر الجيــلِ الــذي كان الـ ُّ
ـر «هــذا الجيــل» بشــكلٍ َحـ ْر ٍّيف وتفهـ ُم أ َّن «مجــيء» يعنــي مجــيء
.توجهــة نظــر األقلِّ َّيــة -تفـ ِّ ُ
املســيح كديَّــانٍ يف نهايــة العــر اليهــودي.
أسئلة للدراسة:
ٌ

1.ما الصعوبة األساس َّية يف تفسري النب َّوة الكتاب َّية؟
2.ما هي بعض صفات األدب الرؤيوي؟
مهم يف أيَّ ِة دراسة لألخرويَّات؟
3.ما األسباب الثالثة التي ُ
تجعل الحديث عىل جبل الزيتون ًّ
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4.ما هي األصحاحات الثالثة يف العهد الجديد التي نج ُد فيها الحديثَ عىل جبل الزيتون؟
5.مــا الســبب الــذي يجعـ ُـل مــن املفارقــات أن يركِّـ َز ن َّقــا ُد الكتــاب املقـ َّدس عــى الحديــث عــى
جبــل الزيتــون يف هجومهــم عــى نبـ َّوة العهــد الجديــد؟
الرب يسوع بهذا الحديث؟
6.ما السنة التقريب َّية التي أدىل فيها ُّ
7.متى ت َّم تدمري أورشليم والهيكل عىل يد الجيش الروماين؟
8.ما سياق سؤال التالميذ يف مرقس 4-3 :13؟
الرب يسوع يف مرقس 13:4؟
9.ما السؤاالن املح َّددان اللذان طرحهام التالمي ُذ عىل ِّ
الرب يسوع يف األساس يف مرقس 13؟
 10.مع َم ْن يتح َّدثُ ُّ
 11.ما الصعوبة املطروحة يف مرقس  27-21 :13يف عالقتها بال ُج َملِ السابقة يف مرقس 20-1 :13؟
 12.ما الطرق الثالثة التي استخد َمها املسيح ُّيون للتعامل مع هذه الصعوبة؟
أسئلة للمناقشة:
ٌ

1.اقــرأْ األجـزا َء الثالثـ َة التــي تــر ُد الحديــث عــى جبــل الزيتــون (متَّــى  ،24مرقــس  ،13لوقــا .)21
مــا امل ُش ـ َرك بــن الثالثــة؟ مــا هــي أوجــه االختــاف بينهــا يف تركيزهــا ويف التفاصيــل املح ـ َّددة
التــي تكشـفُها؟
ِ
مهــا جــ ًّدا للتفســر
املبــاش للحديــث عــى جبــل الزيتــون
2.مــا الــذي يجعــل الســياق
ًّ
ارشح.
الصحيــح؟
ْ
أي الطــرق الشــائعة لتفســر الحديــث عــى جبــل الزيتــون تؤكِّــد؟ مــا نقــا ُط القـ َّوة يف
3.وأنـ َ
ـتُّ ،
هــذه الطريقــة؟ ومــا نقــا ُط الضعــف؟ ومــا نقــا ُط القـ َّوة والضعــف للطــرق التــي ال تؤكِّ ُدهــا؟

4
مجازي؟
في أم
ٌّ
َح ْر ٌّ

عام ٌة عن الرسالة:
لمحة
ٌ
َّ

أ َّو ًل .املق ِّدمة  -راج ْع مرقس 13
ثان ًيا .تفس ُري الحديث عىل جبل الزيتون
ـايس يف التفسري-السينســوس ليرتاليــس ()sensus literalis
.أأ َّو ُل أمـ ٍر نصــار ُع معــه هــو مبدؤنا األسـ ُّ
– أي املعنــى الحــريف للكتــاب املق َّدس.
1.املعنى الشائع لـ»الحريف» يعني أ َّن األمور تتحقَّق متا ًما مثلام وردَتْ يف الكتاب املق َّدس.
2.املفهــوم الفعــي للمبــدأ هــو أنَّــه يجــب تفســر الكتــاب املقـ َّدس وف ًقــا للمعنــى الــذي كُتب
ـر كتاري ـ ٍخ ،واألســلوب
ـر كشــعرٍ ،واألســلوب التاريخــي يُفـ َّ
فيــه -األســلوب الشــعري يُفـ َّ ُ
ـر كلغـ ٍة َمجا ِزيَّــة.
املجــازي يُفـ َّ ُ
يجــب أن من ِّيــ َز بــن األســلوب العــادي
.بعنــد تفســر الحديــث عــى جبــل الزيتــون،
ُ
واألســلوب املجــازي.
النص يعني تحدي ًدا ما يوحي بأنَّه يقوله يف االستعامل العادي للكلامت.
1.األسلوب العاديُّ :
النص عىل عنرص الرموز.
2.األسلوب املجازي :يحتوي ُّ
.تثالثة خيارات أساس َّية لتفسري الحديث عىل جبل الزيتون.
1.الحديث كلُّه ُمعطى بلغ ٍة عاديَّ ٍة حرف َّي ٍة -وهذا هو اختيار نقَّا ِد الكتاب املق َّدس.
داعم هذا الرأي.
مجازي أو
النص كلُّه
ُّ 2.
استعاري -ال أحد يداف ُع بج ِّديَّ ٍة ً
ٌّ
ٌّ
كل املسيح ُّيون اإلنجيل ُّيون تقري ًبا.
ومجازي جزئ ًّياُّ -
3.الحديثُ َح ْر ٌّيف جزئ ًّيا
ٌّ
.ثمثانية عنارص أساس َّية للحديث عىل جبل الزيتون  -أسلوب عادي أو مجازي.
1.دمار الهيكل -أسلوب عادي حريف.
13
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2.دمار أورشليم -أسلوب عادي حريف.
3.مجيء املسيح يف املجد-؟
4.عالمات األزمنة -مبعظمها أسلوب عادي حريف.
لكل األمم-؟
5.الكرازة باإلنجيل ِّ
«6.انْ ِقضَ ا ُء الْجِيلِ »-؟
7.اضطرابات يف األجرام السامويَّة-؟
ِيل»-؟
8.تعبري « َهذَا الْج ُ
.جالكرازة باإلنجيل يف جميع األمم.
كل أمة ،لن يعود املسيح.
اإلنجيل َّ
ُ
1.التوقُّع املسيحي الحديث هو أنَّه ما مل يخرتق
2.يف مـ َّر ٍ
ـت يف حياتــه (انظـ ْر روميــة :10
ات متعـ ِّدد ٍة يكتــب بولــس وكأ َّن هــذه النبـ َّوة تحقَّقـ ْ
 ،26 :16 ،18كولــويس .)23 ،6 :1
ـت يف غضــون أربعــن ســنة،
.ح«انْ ِقضَ ــاء الْجِيــلِ » -هــؤالء الذيــن يؤمنــون بــأ َّن النب ـ َّوة كلَّهــا متَّـ ْ
ـرب يســوع يشــر هنــا إىل نهايــة العــر اليهــودي وليــس إىل نهايــة التاريــخ.
ويؤمنــون أ َّن الـ َّ
.خاالضطرابات يف األجرام السامويَّة
ـكاب دينونــة اللــه عــى األرض
1.يف العهــد القديــم ،كان مألوفًــا أن يصــف أنبيــا ُء إرسائيــل انسـ َ
ـرب يســوع يف
باســتخدام صــور مجازيَّ ـ ٍة مشــابه ٍة ج ـ ًّدا لتلــك الصــور التــي اســتخد َمها الـ ُّ
الحديــث عــى جبــل الزيتــون (مثــال :إشــعياء 13-9 :13؛ .)5-3 :34
ـت مــن دون أن تت ـ َّم حرف ًّيــا االضطرابــات يف األج ـرام
2.هــذه النب ـ َّواتُ يف العهــد القديــم متَّـ ْ
الســاويَّة.
.دالهدف الرئييس هو أ َّن جز ًءا ما من الحديث عىل جبل الزيتون هو مجازي.
ـزي ،فيــا يقــول آخــرون إ َّن
.ذيقــول البعـ ُ
ـلوب رمـ ٌّ
ـض إ َّن وصــف االضطرابــات الســاويَّة هــو أسـ ٌ
تعبــر «هــذا الجيــل» هــو الرمــزي.
أسئلة للدراسة:
ٌ

1.ما السؤال األ َّول الذي ال ب َّد من اإلجابة عنه قبل محاولة تفسري الحديث عىل جبل الزيتون؟
2.ما الفرق بني ال َف ْهم الشائع والفهم الفعيل «للتفسري الحريف»؟
3.ما معنى «األسلوب الحريف» و«األسلوب املجازي»؟
4.ما الخيارات الثالثة األساس َّية امل ُتا َحة لتفسري الحديث عىل جبل الزيتون؟

جم مأ ٌّيفْرح
ّيز
َ
 –4ا
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أصحاب النقد العايل؟
أي من هذه الخيارات الثالثة يستخد ُمها
ٌّ 5.
ُ
6.مــا هــي العنــارص الثامنيــة األساسـ َّية للحديــث عــى جبــل الزيتــون والتــي يجــب أن ت ُفهــم يك
ـص؟
ـر النـ َّ
نفـ ِّ
7.ما عنارص الحديث عىل جبل الزيتون والتي ال اتِّفاق عليها تقري ًبا؟
8.ما التفسريان امل ُحت َمالن لتعبري «انْ ِقضَ ا ِء الْجِيلِ »؟
9.أعـ ِ
ـط مثلـ ْـن عــن نب ـ َّو ٍ
ات مــن العهــد القديــم تتح ـ َّدثُ عــن اضطرابــات يف األج ـرام الســاويَّة
ـت بالفعــل يف دينون ـ ٍة عــى أمـ ٍـم قدمي ـ ٍة مح ـ َّدد ٍة.
والتــي تح َّق َقـ ْ
 10.ما السؤال التفسريي األكرب يف الحديث عىل جبل الزيتون؟
أسئلة للمناقشة:
ٌ

ـش انعكاســات هــذه الجمــل عــى تفســر الحديـ ِ
ـث عــى
1.اقــرأْ كولــويس  6 :1و .23 :1ناقـ ْ
جبــل الزيتــون.
2.اقــرأْ نب ـ َّوات العهــد القديــم التاليــة التــي تعل ـ ُن عــن الدينونــة الوشــيكة عــى األمــم القدميــة
املحيطــة بإرسائيــل وكذلــك عــى إرسائيــل( .مــا الضــوء الــذي تلقيــه هــذه النبــ َّوات التــي
ـت عــى الحديــث عــى جبــل الزيتــون؟)
تح َّق َقـ ْ
.أبابل  -إشعياء 10-13:9
.بمرص  -حزقيال 8-7 :32
.تأدوم  -إشعياء 5-4 :34
.ثإرسائيل  -عاموس 9 :8
كل مــا يف الحديــث عــى جبــل الزيتــون باملعنــى الحــريف التــا ِّم بــدون
3.هــل مــن املمكــن تفسـ ُر ِّ
يفسهــا مجازيًّــا حتَّــى أكـ ُر
الوصــول إىل اســتنتا ِج ن َّقــاد النقــد العــايل؟ ُّ
أي أجـزا ٍء مــن الحديــث ِّ ُ
ـش ذلـ َـك.
املفسيــن اإلنجيل ِّيــن حرف َّيـ ًة؟ نا ِقـ ْ
ِّ

5
الجيل
هذا
ُ

عام ٌة عن الرسالة:
لمحة
ٌ
َّ

جدل يف الحديث عىل جبل الزيتون ،هي عبار ُة « َهذَا الْجِيلِ »
أ َّو ًل .العبارة التي أثا َرتْ ً
.أاملعنــى الحــريف العــادي لـــ « َه ـذَا الْجِيــلِ » هــو إشــار ٌة إىل القــوم الذيــن كانــوا معارصيــن
ـرب يســوع.
للـ ِّ
.بالجيل يدو ُم حوايل أربعني سنة.
.تدما ُر أورشليم والهيكل حدثَ بالفعل خالل األربعني سنة من نُطْقِ هذه النب َّوة.
طرق عديد ٌة َ
.ثهناك ٌ
الهروب من الصعوبة املتض َّم َنة هنا.
حاول بها الالهوتيُّون
َ
1.يجـ ُ
ـرب يســوع
ـادل الكثــرون أنَّ امل َ ْن َف ـ َذ موجــود يف مرقــس  ،32 :13حيــث يؤكِّ ـ ُد الـ ُّ
عــى نب َّوتــه.
ـرب يســوع يف اآليــة  32هــو أنَّــه ال ميك ُنـ ُه أن يكــون أكــر تحديـ ًدا مـ َّـا كان
ُّ 2.
كل مــا يقولــه الـ ُّ
ـص باإلطــار الزمنــي لتحقيــق النبـ َّوة ،ولك َّنــه مل يكــن أقَّــل تحديـ ًدا
عليــه فعليًّــا فيــا يختـ ُّ
ـكل تأكيــد.
بـ ِّ
التجل أو يف القيامة والصعود.
3.يجادل آخرون بأ َّن التعبري املوازي يف متَّى  28 :16تحق ََّق يف ِّ
ـام فقــط
ـرب يســوع لــن يكــون لهــا معنــى أل َّن التجـ ِّـي ت ـ َّم بعــد س ـتَّة أيَّـ ٍ
4.ولك ـ َّن لغــة الـ ِّ
ـت بعــد بضعــة أســابيع.
والقيامــة متَّـ ْ
5.املنف ُذ األكرث شيو ًعا هو يف تفسري «هذا الجيل» بطريق ٍة مختلف ٍة:
البعض أنَّها تُستخ َدم لإلشار ِة إىل نوعٍ ،أو ٍ
 – ُ
معي من األشخاص.
صنف ،أو مثا ٍل َّ ٍ
يجادل ُ
 –يقول البعض إ َّن نوع األشخاص امل ُشار إليهم هم «املؤمنون».
 –يقول آخرون إنَّها تش ُري إىل «غري املؤمنني».
ذهني».
زمني» بل إىل «إطا ٍر
ٍّ
 –يجادل ريديربوس أ َّن هذا التعبري ال يش ُري إىل «إطا ٍر ٍّ
16
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6.املشــكلة يف التفسـرات املختلفــة مثــل :كأ ْن يشــر اســتخدام العهــد الجديــد لكلمــة «جيــل»
ـوم كانــوا يعيشــون حــن أعلــن يســوع النبـ َّوة.
بشــكلٍ غامـ ٍر إىل قـ ٍ
فــق جميــ ُع العلــاء تقريبًــا أ َّن كلمــة
7.أمثلــ ٌة عــى مواضــع يف العهــد الجديــد حيــث يتَّ ُ
«جيــل» فيهــا تش ـ ُر إىل الجيــل الــذي كان يعيــش يف تلــك الفــرة :متَّــى 16 :11؛ ،39 :12
45 ،42 ،41؛ 36 :23؛ مرقــس 38 :8؛ لوقــا 51-50 :11؛ 25 :17
كل هــذه النصــوص تشـ ُر إىل حقيقــة أ َّن هــذا الجيــل مــن اليهــود عاشــوا يف لحظـ ٍة حاســم ٍة
ُّ 8.
مــن تاريــخ الفــداء عندمــا افتقـ َد اللـ ُه شــعبَه.
9.بــرف النظــر عــن اســتخدام كلمــة «جيــل» يف الحديــث عــى جبــل الزيتــون ،فقــد وردَتْ
كل منهــا إىل القــوم املعارصيــن
هــذه الكلمــة  38م ـ َّر ًة أخــرى يف العهــد الجديــد ،وتشــر ٌّ
الذيــن عاشــوا يف تلــك الفــرة.
أسباب قويَّ ٍة لتربي ِر تفسريِها بطريق ٍة مختلفة.
 10.لذا ال ب َّد من وجود
ٍ
أسئلة للدراسة:
ٌ

1.ما املعنى العادي الرصيح ملرقس 30 :13؟
يفس العدي ُد من الالهوت ِّيني مرقس  32 :13للهروب من صعوبة هذا املقطع؟
2.كيف ِّ ُ
3.ما املشكالت املتض َّم َنة يف هذا التفسري؟
4.كيــف يرتجـ ُم العديــد مــن الالهوت ِّيــن متَّــى  28 :16بطريقـ ٍة مت ِّك ُنهــم مــن الهــروب مــن صعوبــة
هــذا املقطع؟
5.ما املشكالت امل ُتض َّم َنة يف هذا التفسري؟
6.مــا الطــرق األكــر روا ًجــا التــي حــاول بهــا العلــا ُء اإلنجيليُّــون أن يهربــوا مــن صعوبــة تعبــر
«هــذا الجيــل»؟
7.ما تفسري هريمان ريديربوس لتعبري «هذا الجيل»؟
8.ما املشكالت يف تفسري ريديربوس؟
9.ما املعنى الطبيعي لكلمة «جيل» يف استخداماته األخرى يف العهد الجديد؟
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أسئلة للمناقشة:
ٌ

كل اســتخدامات كلمــة «جيــل» أو «هــذا الجيــل» يف العهــد الجديــد.
1.باســتخدام الفهــرسِ ،جـ ْد َّ
كيــف يســاع ُدنا اســتخدا ُم العهــد الجديــد لهــذا التعبــر يف فَ ْهـ ِـم الحديــث عــى جبــل الزيتــون؟
ــم «هــذا الجيــل» يف الحديــث عــى جبــل الزيتــون.
2.توجــد خيــاراتٌ إنجيل َّيــ ٌة متعــ ِّدد ٌة ل َف ْه ِ
أي خيــا ٍر يالئــم هــذا الســياق بأفضــلِ صــور ٍة؟ ملــاذا؟ مــا نقــاط الق ـ َّوة والضعــف للخيــارات
ُّ
األخــرى؟
أي مــكانٍ آخــر يف العهــد الجديــد ،فــا بعــض
3.إن كان تعبــر «هــذا الجيــل» يعنــي مــا يعنيــه يف ِّ
تداعيــات هــذا األمــر عــى تفســر الحديــث عــى جبــل الزيتــون؟ مــا األج ـزاء األخــرى مــن
ـب أن يُعــا َد فَ ْح ُصهــا؟
الحديــث التــي يجـ ُ

6
انقضاء الزمان
ُ

عام ٌة عن الرسالة:
لمحة
ٌ
َّ

أ َّو ًل .املق ِّد َمة
ـرب يســوع عــن مجيئــه يف نهايــة الجيــل .هــل قص ـ َد بعبــارة «نهايــة
.أســؤال :عندمــا تكلَّ ـ َم الـ ُّ
الجيــل» نهايــة تاريــخ العالَــم؟ أم أنَّــه كان يتكلَّ ـ ُم تحدي ـ ًدا عــن نهايــة الجيــل اليهــودي؟
ثان ًيا .نهاي ُة الجيل
.أيف ترجمــة فاندايــك ملتَّــى  ،40-38 :13تُســتخدم كلمــة «العالَــم» يف اآليــة  ،38بينــا يف اآليتـ ْـن
 39و 40ت ُســتخ َدم كلمــة «الزمــان».
كل من اآليات الثالث كلم َة «عالَم».
املبسطة ،تستخد ُم ٌّ
.بيف الرتجمة العربيَّة َّ
للنــص اليونــاين هــي «كوزمــوس» ،والتــي ت ُرتجــم عــاد ًة
.تالكلمــة املوجــودة يف اآليــة 38
ِّ
ـص اليونــاين هــي «آيــون» ومعناهــا
«عالَــم» ،واآليــة املوجــودة يف اآليــات  39و 40مــن النـ ِّ
«زمــان» أو «جيــل».
أي حبقة هي؟
.ثمتَّى  40-38 :13يش ُري إىل نهاية حقب ٍة زمنيَّ ٍة مه َّم ٍة .والسؤال امله ُّم هوُّ :
ثالثًا .أزمن ُة األمم
.أإ َّن نســخة لوقــا مــن الحديــث عــى جبــل الزيتــون يف األصحــاح  21مــن إنجيلــه تضـ ُّم تفاصيــل
غــر موجــودة يف متَّــى ومرقــس.
.بأحد أه ِّم هذه التفاصيل هو املقطع الذي يش ُري إىل «أَ ْز ِم َنة األُ َم ِم» (لوقا .)24-20 :21
.تباستنتا ٍج ٍ
بسيط ميكن متييز «أزمنة األمم» عن «أزمنة اليهود».
كل نبـ َّوات العهــد الجديــد ،مبــا
ـت ُّ
ـاب نظريَّــة التحقيــق املاضــوي الكامــل بأنَّــه قــد متَّـ ْ
.ثيؤمــن أصحـ ُ
ـكل البرش.
ـكل النــاس ،والدينونــة األخــرة لـ ِّ
فيهــا املجــيء النهــايئ للمســيح ،والقيامــة الجســديَّة لـ ِّ
19

سبِ
سوع
ام
ُ
ِّ
َّ
األي ُ
الرب َي ُ
األخرية ب َِح َ

20

.جيؤمــن أصحــاب نظريَّــة التحقيــق املاضــوي الكامــل أ َّن «أزمنــة األمــم» كانــت فــر ًة قصــر ًة
ـنتي  69و 70ميالديًّــا.
ومؤقَّت ـ ًة مــا بــن سـ ْ
.حمشكلة هذا الرأي هو كلمة «حتَّى» ،والتي تش ُري إىل مرحل ٍة ختاميَّ ٍة  -تتميم أزمنة األمم.
.خيف عام 70م تبدأ مرحل ٌة من التاريخ.
1.ت َّم تدمري أورشليم.
2.ت َّم تدمري الهيكل.
3.تشتَّ َت اليهود.
4.ولكن لهذه الفرتة الزمن َّية نقط ُة نهاي ٍة يف التاريخ.
.دإنَّ إعــان قيــام دولــة إرسائيــل يف عــام  ،1948واالســتعادة الجزئ َّيــة ألورشــليم عــى يــد
أي حدثَـ ْـن
ربــا أكــر مــن ِّ
اليهــود يف عــام  ،1967أثــار املزيــد مــن التك ُّهنــات األخرويَّــة َّ
آخريْــن يف التاريــخ.
راب ًعا .ملؤ األمم
ُ
الرسول بولس أ َّن الله مل ينت ِه من إرسائيل العرق َّية.
.أيف رومية  ،11يكشف
يل يقوم به الل ُه ويتعل َُّق باليهود.
عمل فداء
.بسيكون هناك ُ
تاريخي مستقب ٌّ
ٌّ
.تال يسيطر اليهو ُد عىل مدينة أورشليم سيطر ًة كامل ًة بعد (مثال :قبة الصخرة).
خامسا .إشاراتُ العهد الجديد إىل اقرتاب األيَّام األخرية:
ً
.أمتَّــى 23 :10؛ 64 :26؛ روميــة 12-11 :13؛  1كورنثــوس 31-29 :7؛ 11 :10؛ فيلبِّــي 5 :4؛ يعقــوب
9-8 :5؛  1بطــرس 7 :4؛  1يوح َّنــا 18 :2؛ رؤيــا 3 ،1 :1؛ 11 :3؛ .7-6 :22
سادسا .الخالصة:
ً
.أإ َّن «مجــيء املســيح» الــذي متَّـ ِ
ـت اإلشــارة إليــه يف هــذه النصــوص ويف نصـ ٍ
ـوص أخــرى ليــس
املجــي َء النهــا َّيئ بــل مجــيء املســيح لدينونــة إرسائيــل.
أسئلة للدراسة:
ٌ

1.ما ُ
املبسطة ملتَّى 40-38 :13؟
الفرق بني ترجمة فاندايك والرتجمة العرب َّية َّ
النص اليوناين؟
أي ترجم ٍة
تعكس بشكلٍ أفضل مرادفات ِّ
ُّ 2.
ُ
3.مــا التفاصيــل امله َّمــة امل ُعل َنــة يف رسد لوقــا للحديــث عــى جبــل الزيتــون والتــي ال نج ُدهــا يف
رسد متَّــى ومرقــس؟
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يقرتح لوقا  24-20 :21وجود أزمن ٍة مح َّدد ٍة لليهود؟
4.كيف ُ
5.كيف قا َم أصحاب نظريَّة التحقيق املاضوي الكامل بتفسري لوقا 24-20 :21؟
6.ملاذا نرى مشكل ًة يف تفسري أصحاب نظريَّة التحقيق املاضوي الكامل للوقا 24-20 :21؟
النص؟
7.ما أه ِّم َّية كلمة «حتَّى» يف هذا ِّ
ٍ
أحداث أخرى يف التاريخ؟
أي
حدثي يف القرن العرشين تس َّببا بتك ُّهنات أخرويَّة أكرث من ِّ
ُّ 8.
أي ْ
9.باإلضافــة إىل لوقــا  ،21مــا النصــوص األخــرى يف العهــد الجديــد التــي تتحـ َّدث عــن أزمنــة األمــم
يف مقابــل أزمنــة اليهود؟
 10.اذك ْر بعض نصوص العهد الجديد التي تتح َّدثُ عن اقرتاب النهاية.
أسئلة للمناقشة:
ٌ

1.وف ًقــا ألصحــاب نظريَّــة التحقيــق املاضــوي الكامــل ،انتهــى زمــان األمــم يف عــام 70م .مــا الــذي
ارشح.
يجعــل هــذا التفســر غــر مر َّجــح تفســريًّا وتاريخ ًّيــا؟ ْ
2.مــا هــي بعــض التفسـرات امل ُحت َملــة لروميــة  11والتــي اقرت َحهــا علــاء الكتــاب املقـ َّدس؟ مــا
ـح تفســريًّا؟ ملــاذا؟
نقــاط القـ َّوة والضعــف لـ ِّ
ـكل تفســر؟ ُّ
أي وجهــة نظـ ٍر تــرى أنَّهــا أصـ ُّ
3.اقــرأْ إشــارات العهــد الجديــد عــن اق ـراب النهايــة .مــا نقــا ُط القـ َّوة والضعــف يف التفس ـرات
الشــائعة لتلــك النصــوص؟

7
دمار أورشليم
ُ

عام ٌة عن الرسالة:
لمحة
ٌ
َّ

أ َّو ًل .املق ِّدمة -يوسيفوس
.أمــع أنَّــه ليــس لدينــا رس ٌد كتــا ٌّيب مو ًحــى بــه لحـ ِ
ـدث دمــار أورشــليم ،لك َّننــا منلــك تقريـ ًرا مذهـ ًـا
لشــاهد عيــانٍ بقلـ ِـم املــؤ ِّرخ اليهــودي الشــهري يوســيفوس.
ـوم عــى يــد الن َّقــاد الذيــن اتَّهمــوه باملبالغــة
.بيف القــرن التاســع عــر ،تع َّرضــت مصداق َّيتــه لهجـ ٍ
وتعظيــم الذات.
ثان ًيا .دما ُر أورشليم
اجتاح الجرنال الروماين ِف ْسبازْيان فلسطني.
كانت عندما
.أبداي ُة نهاي ِة أورشليم ْ
َ
الجيوش الرومان َّي ُة بشكلٍ ُم َم ْن َه ٍج بلد ًة تلو األخرى يف طريقهم إىل العاصمة.
ُ
.بغزتْ
ـت اإلمرباطوريَّ ـ ُة يف حال ـ ٍة مــن ال ـراع الشــديد
.تيف عــام 68م ،مــات اإلمرباطــور نــرون ووق َعـ ْ
ـرب أهل َّي ـ ٍة.
ـت يف حـ ٍ
وحتَّــى إنَّهــا دخلَـ ْ
.ثبعد نريونٍ ،
حدث توا ٍل رسيع لألباطرة :جالبا ،أوتو ،ثم فيتليوس.
لتــول
ِّ
بدعــم الجيــش ،الــذي اســتدعى فســبازيان ليعــود للديــار
.جمل يحــظَ فيتليــوس
ِ
منصــب اإلمرباطــور.
.حأرىس ُح ْك ُم فسبازيان (79-69م) نو ًعا من االستقرار يف اإلمرباطوريَّة.
.خعندما َ
أرض املعركة ،سلَّم قيادة االجتياح إىل اب ِنه تيطس.
ترك فسبازيان َ
.دأحد النزاعات الرئيس َّية املبكِّرة كانت غزو مدينة يودفت ،والتي كان يحك ُمها يوسيفوس.
.ذخالل املعركة ،ت َّم ذبح أكرث من  40ألف يهودي ،ولكن نجا يوسيفوس وأُ ِخ َذ أس ًريا.
ٍ
ٍ
ووسيط خالل فرتة حصار أورشليم.
كمفاوض
.راستخدم الرومان يوسيفوس
22
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.زحــاول يوســيفوس إقنــاع قــادة املدينــة باالستســام وكذلــك حـ َ
ـاول إقنــاع الرومــان بالعفــو عــن
املدينــة والهيــكل.
رص مه َّم ٌة يف رسد يوسيفوس للحصار
ثالثًا .عنا ُ
.أعــى غ ـرار الــرب يســوع ،وصـ َـف يوســيفوس هــذا الجيــل مــن اليهــود بأنَّهــم أرشا ٌر لدرج ـ ٍة مل
ـبق لهــا مثيــل.
يسـ ْ
وصــف يوســيفوس بأنَّــه خــال هجــوم الرومــان عــى املدينــة تــ َّم قــذف حجــارة بيضــاء
.ب َ
ضخمــة باملنجنيــق نحــو األســوار.
1.استخد َم تعبري «الربد» لوصف هذه األسلحة.
2.كان الح َّراس عىل املرصد يرصخون محذِّرين« :الحجارة آتية».
3.بعــض الرتجــات تش ـ ُر إىل أنَّــه ،كطريق ـ ٍة للســخرية مــن املســيح ِّيني ،بــدأ اليهــود تغيــر
هــذا التحذيــر إىل «االبــن ٍ
آت».
.تكــا وصـ َـف يوســيفوس أيضً ــا أ َّن مجاعـ ًة شــديد ًة رضبَـ ِ
ـت الســكان ،مـ َّـا أ َّدى إىل العديــد مــن
أكل لحــوم البــر.
األعــال الوحشـ َّية ،مبــا يف ذلــك ُ
.ثعالماتٌ من السامء
1.ظهو ُر مذنَّب هايل يف عام 66م.
مذهل وهو ظهور مركبات وجيوش يف السحاب حول املدينة.
ً
َ 2.و َص َف يوسيفوس حدث ًا
3.يقول لنا إنَّه خالل هذا الحدثَ ،س ِم َع الكهن ُة أصواتًا تقول« :دعونا نرحل من هنا».
انتقام الله من شعبه.
.جبحسب يوسيفوس ،كان دما ُر أورشليم َ
عمل ِ
أسئلة للدراسة:
ٌ

مفصل ٍة لدمار أورشليم؟
َ 1.م ْن هو املؤ ِّرخ اليهودي الذي ق َّدم شهادة عيانٍ َّ
2.ما اس ُم الجرنال الروماين الذي قا َد الغزو األ َّو َّيل لفلسطني؟
3.ما كانت انعكاسات انتحار نريون عىل اإلمرباطورية الرومان َّية؟
َ 4.م ْن هم األباطرة الثالثة الذين خلفوا نريون يف توا ٍل رسيع؟
َ 5.م ْن الذي برتبُّعه عىل العرش أرىس أخ ًريا بعض االستقرار يف اإلمرباطوريَّة؟
َ 6.م ْن الذي تركَه فسبازيان يف قياد ِة اجتياح فلسطني عندما عاد إىل روما؟
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س يوسيفوس خاللها؟
7.ما اسم املعركة التي أُ ِ َ
8.كيف استخد َم الرومان يوسيفوس خالل حصارهم ألورشليم؟
9.ما امله ُّم يف وصف يوسيفوس لالستخدام الروماين للمنجنيق يف هجومهم عىل أورشليم؟
 10.بحسب كالم يوسيفوس ،ما هي بعض العالمات التي ظهرتْ يف السامء خالل الحصار؟
أسئلة للمناقشة:
ٌ

1.إ َّن رسد يوســيفوس لدمــار أورشــليم ليــس مو ًحــى بــه .لــذا ،فــا أه ِّميتُــه لفهمنــا للنبــ َّوة
ارشح.
الكتاب َّيــة؟
ْ
ناقــش أوجــه الشــبه
ْ
2.اقــرأْ مقتطفــات مــن كتــاب يوســيفوس بعنــوان :الحــروب اليهود َّيــة.
واالختــاف بينهــا وبــن نبــ َّوات العهــد الجديــد بدمــار أورشــليم.
3.هل تص ِّد ُق وصف يوسيفوس للجيوش واملركبات يف السحاب حول أورشليم؟ ملاذا؟

8
سفر الرؤيا
ُ

عام ٌة عن الرسالة:
لمحة
ٌ
َّ

أ َّو ًل .املق ِّدمة  -سفر الرؤيا
ثان ًيا .متى كُ ِت َب سف ُر الرؤيا؟
ـح ج ـ ًّدا والــذي يت ـ ُّم تجاهلُــه بشــكلٍ كب ـرٍ عــى يــد اإلنجيليِّــن هــو تاريــخ كتابــة
.أالســؤال امللـ ُّ
ســفر الرؤيــا.
.بوجهــة نظــر األغلب َّيــة هــي أ َّن ســفر الرؤيــا كُتــب خــال العقد التاســع ،خــال حكــم دوميتيان،
بعــد دمــار أورشــليم بفــر ٍة طويل ٍة.
.تولكن ماذا لو كان قد كُتب قبل عام 70م؟
َ 1.د ْو ُر هذه الحقيقة أن تساعد عىل فهم لغة التطبيق الفوري يف السفر.
2.جـ َ
ـب قبــل عــام 70م مــع اإلشــارة تحديـ ًدا إىل األحــداث املحيطة
ـادل بعـ ُ
ـض العلــاء أنَّـ ُه كُ ِتـ َ
بدمار أورشــليم.
ثالثًا .تأري ُخ الكتاب
.أالدالئل الخارج َّية  -دالئل موجودة عند كُتَّاب من خارج الكتاب املق َّدس
1.أروع الحجــج التــي تـ ُّ
ـدل عــى تاريــخ كتابــة متأ ِّخــر موجــودة يف كتابــات إيرينــاؤس ،أحــد
آبــاء الكنيســة (202-130م تقري ًبــا).
ـت رؤيتــه
ـص َمب ـ ْن شــاه َد الرؤيــا النبويَّــة« :أل َّن ذاك الــذي متَّـ ْ
2.كتــب إيرينــاؤس فيــا يختـ ُّ
ـت بطويلــة بــل يف أيَّامنــا تقري ًبــا ،قُ َب ْيــل نهايــة حكــم دوميتيــان».
ليسـ ْ
قبــل فــر ٍة َ
ـت رؤيتــه خــال
3.الســؤال يف الرتكيبــة النحويَّــة يتعلَّــق مبــا ســبق كلمــة «ذاك الــذي متَّـ ْ
حكــم دوميتيــان».
25
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 –ميكن أن يشري إىل رؤيا يوح َّنا.
 –ميكن أن يشري إىل يوح َّنا شخص ًّيا.
4.الحقائق األخرى ذات صلة باملوضوع واملتعلِّقة بجملة إيريناؤس
 –يشري أيضً ا إىل «ن َُس ٍخ قدمية من سفر الرؤيا» ،والتي تبدو مناقضة للرؤيا الحديثة.
كل اإلعالن الرسويل توق ََّف خالل حكم نريون.
 –هو يجادل أ َّن َّ
.بالدالئل الداخل َّية  -الدالئل املوجودة داخل السفر ذاته.
1.إشــارات إىل األطــر الزمنيَّــة  -م ـرا ًرا وتك ـرا ًرا يف ســفر الرؤيــا توجــد إشــارات ألطُ ـ ٍر زمنيَّ ـ ٍة
تشــر إىل اقــراب أحــداث النبــ َّوة (انظــ ْر رؤ 3 ،1 :1؛ 11 :3؛ .)20 ،12 ،10 ،7-6 :22
2.متَّــت اســتعارة معظــم اللغــة الرمزيَّــة للســفر مــن الهيــكل ولكــن ال تلميــح بــأ َّن الهيــكل
مل يَ ُع ـ ْد قامئًــا.
نص مه ٌّم ج ًّدا لتحديد تاريخ سفر الرؤيا.
3.رؤيا  17هو ٌّ
النص إىل سبع ِة ملوك :خمسة سقطوا ،وواحد موجود ،واآلخر مل ِ
يأت بعد.
 –يش ُري ُّ
سؤالي:
 –يث ُري هذا األمر
ْ
i.مــا هــي املدينــة ذاتُ الجبــال الســبعة؟ يف العصــور القدميــة ،كانــت رومــا
معروفــة «باملدينــة ذات الجبــال الســبعة».
 ii.هــل امللــوك الســبعة هــم أباطــرة رومــان؟ كان اليهــود يشــرون إىل األباطــرة
بصفتهــم ملــوكًا (يوح َّنــا .)15 :19
 –كُ ِت َب سفر الرؤيا خالل حكم امللك السادس.
 –املشــكلة األوىل التــي نواج ُههــا هــي حقيقــة أنَّ يوليــوس قيــر مل يَ ْحــظَ رســميًّا
بلقــب اإلمرباطــور.
باللقب كان أوغسطس قيرص.
 –أول َم ْن َح ِظ َي رسم ًّيا
ِ
 –ولكن يف قوائم روما القدمية ،يُذكر يوليوس قيرص باعتباره اإلمرباطور األ َّول.
 –بحســب هــذه القامئــة ،أباطــرة رومــا هــم :يوليــوس قيــر (44-49ق.م).؛ أوغســطس
(14-31ق.م).؛ تيبرييــوس (14ق.م37 -.م)؛ كاليجــوال (41-37م)؛ كالوديــوس (54-41م)؛
نــرون (68-54م)؛ جالبــا (69-68م) ،أوتــو (69م)؛ فيتليــوس (69م)؛ فســبازيان (79-69م).
 –إن بدأنا بيوليوس قيرص ،فإ َّن امللك السادس هو نريون.
أسئلة للدراسة:
ٌ

ـص بســفر الرؤيــا ،والــذي يجــب أن نطرحــه
1.مــا الســؤال املهـ ُّم الــذي يتـ ُّم تجاهلُــه فيــا يختـ ُّ
قبلــا ميكــن للمــرء تفســره بالشــكل الصحيــح؟
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يختص بتاريخ كتابة سفر الرؤيا؟
2.ما وجهة نظر األغلب َّية فيام ُّ
3.ما الفرق بني الدالئل الخارج َّية والدالئل الداخل َّية؟
4.ما الدليل األقوى بني الدالئل الخارج َّية؟ وما الدليل األقوى بني الدالئل الداخل َّية؟
النحوي امله ُّم املتعلِّق باقتباس إيريناؤس؟
5.ما السؤال
ُّ
6.مــا هــي بعــض اإلشــارات إىل األُطُــر الزمن َّيــة املوجــودة يف ســفر الرؤيــا والتــي تشــ ُر إىل
تاريــ ٍخ مبكِّــرٍ؟
7.ما أه ِّميَّة الرموز امل ُستعا َرة من الهيكل واملوجودة يف سفر الرؤيا؟
خاص لتأريخ السفر؟
أي إصحا ٍح من سفر الرؤيا مه ٌّم بشكلٍ ٍّ
ُّ 8.
9.يف العالَم القديم ،ما املدينة التي ُعرفت باسم «املدينة ذات الجبال السبعة»؟
 10.من هم «امللوك» الستَّة األوائل يف اإلمرباطورية الرومان َّية؟
أسئلة للمناقشة:
ٌ

1.إن كان ســفر الرؤيــا قــد كُتــب قبــل عــام 70م ،كيــف ميكــن لهــذه الحقيقــة أن تؤثِّــر عــى
َ
ارشح.
تفســرك للســفر؟ ْ
ناقش الدالئل الخارج َّية لتأريخ سفر الرؤيا .يف َ
رأيك ما مدى أه ِّم َّية هذا الدليل؟ ملاذا؟
ْ 2.
خاصــة الدليــل الــذي يف األصحــاح  .17مــا مــدى
3.ناقـ ْ
ـش الدالئــل الداخل َّيــة لتأريــخ ســفر الرؤيــاَّ ،
أه ِّم َّيــة هــذا الدليــل؟ ملــاذا؟

9
ض ُّد المسيح

عام ٌة عن الرسالة:
لمحة
ٌ
َّ

أ َّو ًل .املق ِّدمة  -هويَّ ُة ض ِّد املسيح
ثانيًا .هناك عد ٌد من األسئلة امله َّمة بخصوص هويَّة ض ِّد املسيح:
.أهل ض ُّد املسيح واحد؟ أم هناك العديد من أضداد املسيح؟
مؤسسة؟
.بهل ض ُّد املسيح ٌ
شخص أم َّ
.تهــل ض ـ ُّد املســيح ،وإنســان الخط َّيــة ،والوحــش هــم جمي ًعــا الشــخص أو الــيء نفســه ،أم
ـخاص مختلفــون أو أشــياء مختلفــة؟
أنَّهــم أشـ ٌ
ثالثًا .ض ُّد املسيح
ـص يتح ـ َّدث يوح َّنــا عــن أضــداد للمســيح (يف صيغــة
.أ 1يوح َّنــا  18 :2ومــا يليــه  -يف هــذا النـ ِّ
الجمــع) ويُع ِّرفُهــم بأنَّهــم َمــنِ ارتكبــوا خط َّيــة االرتــداد عــن اإلميــان.
.ب 1يوح َّنــا  1 :4ومــا يليــه -يتح ـ َّدث يوحنــا هنــا عــن يش ٍء يش ـك ُِّل خط ـ ًرا حاليًّــا عــى كنيســة
القــرن األ َّول.
مختلفي:
معنيي
تحمل
.تكلمة «ض ّد» التي تأيت من األصل اليوناين «أنتي» ُ
ْ
ْ
1.تعني عاد ًة «ض َّد».
«بديل عن».
ً
2.أحيانًا تعني
أي شـ ٍ
ـخص ضـ َّد املســيح أو بديـ ًـا مزيَّ ًفــا عنــه
.ثإذًا ،فتعبــر «ضـ ِّد املســيح» ،ميكــن أن يعنــي َّ
أو كالهــا.

28
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راب ًعا .إنسان الخط َّية
ـرب لــن يــأيت قبــل أن
.أ 2تســالونييك  - 11-3 :2يف هــذا النـ ِّ
ـص يقــول بولــس للكنيســة إ َّن يــوم الـ ِّ
يحــدث أمـران:
1.يأيت االرتدا ُد
 2.يُستعلَ ُن إنسا ُن الخط َّية
.ببحسب يب .يب .وورفيلد ،فإ َّن االرتدا َد امل ُشار إليه هنا هو ارتدا ُد اليهود يف القرن األ َّول.
وصف بولس إنسان الخطيَّة ببعض التفصيل:
.ت َ
1.يقاو ُم الله
2.مي ِّج ُد نفسه
يجلس يف الهيكل .إن كان هذا حرف ًّيا ،فهناك خياران:
ُ 3.
هيكل هريودس ما يزال قامئًا.
 –إ َّما أنَّه حدث بينام كان ُ
 –أو أنَّه ال ب َّد من إعادة بناء الهيكل.
س ا ِإلث ِْم اآل َن يَ ْع َم ُل.
ُّ ِ 4.
5.إنسا ُن الخط َّية محتج ٌز.
6.مجيئُه وفقًا لعمل الشيطان.
.ثيؤمــ ُن معظــم علــاء الالهــوت يف تاريــخ الكنيســة أ َّن ضــ َّد املســيح ،وإنســان الخط َّيــة،
والوحــش يشــرون جمي ًعــا إىل الشــخص أو الــيء نفســه.
أسئلة للدراسة:
ٌ

1.ما هي األسئلة الثالثة امله َّمة التي تُطرح عند مناقشة موضوع ض ِّد املسيح؟
2.ما الذي يكشفه  1يوح َّنا  18 :2وما يليه عن ض ِّد املسيح؟
3.ما الذي يكشفه  1يوح َّنا  1 :4وما يليه عن ض ِّد املسيح؟
4.ما املعنيان امل ُحت َمالن للكلمة اليونان َّية أنتي؟
5.ما املعنى امل ُعتاد لكلمة أنتي؟
الرب؟
6.بحسب  2تسالونييك  ،2ما الحدثان اللذان سيحدثان بالتأكيد قبل مجيء يوم ِّ
أي ٍ
حدث يش ُري العصيان يف  2تسالونييك 2؟
7.بحسب يب .يب .وورفيلد ،إىل ِّ
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َّــت يف
رص يف وصــف  2تســالونييك  2إلنســان الخط َّيــة التــي تشــ ُر إىل أنهــا مت ْ
8.مــا العنــا ُ
القــرن األ َّول؟
9.هــل يؤمــن معظــم الالهوت ِّيــن أ َّن ض ـ َّد املســيح ،وإنســان الخط َّيــة ،والوحــش هــم الشــخص/
الــيء نفســه؟ أم يؤمنــون أنَّهــم أشــخاص مختلفــون /أشــياء مختلفــة؟
أسئلة للمناقشة:
ٌ

1.أشــا َر العديــد مــن املؤلِّفــن اإلنجيل ِّيــن إىل شــخص َّي ٍ
ات محـ َّدد ٍة مــن القــرن العرشيــن واقرتحــوا
أنَّهــم قــد يكونــوا أضــداد املســيح الذيــن يتحــ َّدثُ عنهــم الكتــاب املقــ َّدس .هــل يدعــ ُم
الشــاهدان  1يوح َّنــا  18 :2و 1يوحنــا  1 :4هــذا النــوع مــن التك ُّهنــات؟ ملــاذا؟
أي جوانــب
ـب تفس ـ ُرها يف الكتــاب املق ـ َّدسُّ .
 22.تســالونييك  2هــو أح ـ ُد النصــوص التــي يصعـ ُ
أي عنــارص يبــدو أنَّهــا تش ـ ُر إىل
يل؟ ُّ
مــن هــذا األصحــاح يبــدو أنَّهــا تش ـ ُر إىل تح ُّقــقٍ مســتقب ٍّ
ـض التفس ـرات امل ُحت َملــة؟
تح ُّقــقٍ يف القــرن األ َّول؟ مــا هــي بعـ ُ
ـش الدليــل الــذي تـ َّم تقدميــه يف هــذه املحــارضة والــذي يشـ ُر إىل نــرون بصفتــه الشــخص
3.ناقـ ْ
ارشح.
امل ُشــار إليــه بلقــب «إنســان الخط َّيــة» .هــل تــرى أ َّن هــذا الدليــل مقنـ ٌع؟ ْ

10
الوحش

عام ٌة عن الرسالة:
لمحة
ٌ
َّ

وحش ِس ْف ِر الرؤيا
أ َّو ًل .املق ِّدمة ُ -
ثان ًيا .رؤيا  -13رؤيَ ُة الوحش
الوحش يطل ُع من البحر (اآلية .)1
.أ ُ
.بله سبعة رؤوس وعرشة قرون (اآلية .)1
.تله سمة هي العدد ( 666اآلية .)18
ثالثًا .سم ُة الوحش
.أعرب تاريخ الكنيسة ،كان هناك العديد من التك ُّهنات بخصوص هذه السمة.
رجل من اإلكلريوس أو رجل دينٍ بطريق ٍة ما.
.بقال البعض إ َّن الوحش هو ٌ
.تيف فرتة اإلصالح ،كان املرشَّ ح األشهر وسط الربوتستانت هو البابا.
اقرتح آخرون قادة عسكريِّني مقتدرين ،مثل ستالني وموسوليني وهتلر.
.ث َ
.جيف ضــوء اإلشــارات إىل تألطــر الزمن َّيــة العديــدة املوجــودة يف ســفر الرؤيــا ،يجــب أن نف ِّكــر يف
احتامليَّــة تح ُّقــق هــذه النبـ َّوة يف القــرن األ َّول.
راب ًعا .احتامل َّية كونه نريون
.أتحت حكم نريون ،بدأ اضطها ُد املسيح ِّيني بشكلٍ كبريٍ و ُم َم ْن َه ٍج.
فعل نريون.
رش مثلام َ
.بحتَّى بني الوثن ِّيني ،مل يُت ِق ْن أح ٌد ال َّ
عاش حيا ًة مليئ ًة بالعنف والفسق.
َ 1.
قتل أفراد عائلته.
َ 2.
31
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3.خىص فتًى وتز َّوجه.
بكل وحش َّي ٍة عرب رفسها حتَّى املوت.
4.قتل زوجتَه الحامل ِّ
ر عــى أن يكتــي بجلـ ِـد حيــوانٍ ب ـ ِّر ٍّي ،فيخــرج مــن القفــص ويهاج ـ َم
5.اخــرع لعب ـ ًة تقت ـ ُ
األعضــا َء التناســل َّية لرجــال ونســاء مربوطــن بأوتــا ٍد.
6.تكلَّم املؤ ِّرخ تاسيتوس عن طبيعته «الوحش َّية».
و»س ُّم العالَم».
7.أشار بليني إليه بأنَّه «مد ِّم ُر الجنس البرشي» ُ
والدموي».
الوحيش
8.أسامه جوفينال «املستب َّد
َّ
َّ
9.سـ َّج َل أبولونيــوس لألجيــال التاليــة حقيقــة أ َّن اللقــب املفضَّ ــل لــدى النــاس الــذي أطلقــوه
عــى نــرون كان «الوحــش».
.ترقم الوحش يش ُري إىل نريون.
1.يف أغلــب املخطوطــات ،رقــم الوحــش مس ـ َّجل  ،666بالرغــم مــن أنَّنــا نج ـ ُد الرقــم 616
مســ َّج ًل يف بعــض املخطوطــات املختلفــة.
كل مــن العربيَّــة ،واليونان َّيــة ،والالتين َّيــة تعتمـ ُد أنظمـ ًة يســتعملون فيهــا الحــروف
ـت ٌّ
2.كانـ ْ
لإلشــارة إىل األرقــام.
3.اسم نريون بالعربيَّة هو نريون قيرص ،والذي يتح َّول إىل رقم .666
4.األمــر الش ـ ِّيق هــو حقيقــة أ َّن اســم نــرو باليونان َّيــة (كــا هــو مكتــوب يف رؤيــا )18 :13
يســاوي عدديًّــا .616
5.أحـ ُد أبــرز علــاء النصــوص يف القــرن العرشيــن ،بــروس ميتزجــر ،آمـ َن أ َّن هــذا االختــاف
متع َّمـ ٌد لــي يتم َّكـ َن الناطقــون باللغــة اليونانيَّــة مــن متييــز هويَّــة الوحــش.
رشتْ عباد ُة اإلمرباطور بشكلٍ رسيعٍ بأم ٍر من نريون نفسه.
.ثيف عهد نريون انت َ
أسئلة للدراسة:
ٌ

أي أصحا ٍح من سفر الرؤيا نَ ِج ُد وصف يوح َّنا للوحش؟
1.يف ِّ
يصف يوح َّنا الوحش؟
2.كيف ُ
وحش رؤيا  13يف ٍ
وقت ما؟
3.ما أسامء بعض األشخاص الذين ت َّم اعتبا ُرهم َ
َ 4.م ْن كا َن أشه ُر املرشَّ حني يف وقت اإلصالح؟
َ 5.م ْن املرشَّ ح املر َّجح من القرن األ َّول؟
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6.متى بدأ االضطها ُد امل ُمن َهج واسع النطاق للكنيسة عىل يد الرومان؟
َ 7.م ْن هام ق ِّديسا الكنيسة العظيامن اللذان أُعدما يف عهد نريون؟
رشه الشديد؟
8.ما هي بعض أعامل نريون التي س َّجلها التاريخ والتي
ُ
تكشف عن ِّ
9.ما الدليل عىل أ َّن رقم الوحش يش ُري إىل نريون؟
أسئلة للمناقشة:
ٌ

1.اقــرأْ رؤيــا  .13مــا صفــات الوحــش الخــارج مــن البحــر التــي يعل ُنهــا يوح َّنــا؟ مــا هــي بعــض
التفسـرات األشــهر لهــذا املقطــع يف الكنيســة اليــوم؟ مــا هــي بعــض نقــاط القـ َّوة والضعــف
لهــذه التفس ـرات؟
2.يف الخمســن ســنة املاضيــة ،تك َّهــن ال ُكتَّــاب النبويُّــون بشــأن ســمة الوحــش .اقــرأْ خــروج
ـص الخــروج الضــوء عــى
ـص اآليــة  ،9وقارنْهــا مــع رؤيــا  .16 :13كيــف يلقــي نـ ُّ
 ،13وباألخـ ِّ
ـص الرؤيــا؟
نـ ِّ
ـش
3.مــا نقــاط القـ َّوة والضعــف يف ح َّجــة أ َّن نــرون هــو «الوحــش» امل ُشــا ُر إليــه يف رؤيــا 13؟ ناقـ ْ
هــذا األمر.

11
االختطاف

عام ٌة عن الرسالة:
لمحة
ٌ
َّ

أ َّو ًل .املق ِّدمة
ثان ًيا .نوعان من أتباع التحقيق املاضوي
كل النب ـ َّوات الكتابيَّــة (مبــا يف ذلــك املجــيء
.أأتبــاع التحقيــق املاضــوي الكامــل  -يؤمنــون بــأ َّن َّ
ـت يف القــرن األ َّول.
الثــاين ،وقيامــة األمــوات ،والدينونــة األخــرة) متَّـ ْ
.بأتبــاع التحقيــق املاضــوي الجــزيئ  -يؤمنــون أنَّــه بالرغــم مــن أ َّن دمــار أورشــليم يف عــام 70م
كان عــود ًة للمســيح ليديــنَّ ،إل أنَّهــا مل تكــن العــودة أو املجــيء األخــر يف نهايــة التاريــخ.
ثالثًا .قيام ُة األموات  1 -كورنثوس 58-50 :15
.أقبــل هــذا الجــزء مبــارشةً ،تح ـ َّدثَ الرســول بولــس عــن قيامــة املؤمنــن بأجســا ٍد عــى مثــال
ـرب يســوع بعــد القيامــة.
الجســد الــذي اتَّخــذه الـ ُّ
.بيف قانــون إميــان الرســل ،نؤكِّــد عــى إمياننــا بقيامــة الجســد  -ليســت قيامــة جســد املســيح
بــل قيامــة أجســادنا نحــن.
.ت ُ
يقول أتباع التحقيق املاضوي الكامل إ َّن هذه القيامة قد حدث َْت بالفعل.
النــص،
.ثيســتن ُد أتبــاع التحقيــق املاضــوي الكامــل إىل اســتخدام الضمــر «نحــن» يف هــذا ِّ
رون عــى أنَّهــا قــد حدثــت بالتأكيــد فيــا كان الرســول بولــس ال يــزال عــى قيــد الحيــاة.
ويــ ُّ
النص.
توصل علامء النقد العايل إىل االستنتاج نفسه
املختص باستخدام الضمري «نحن» يف ِّ
ِّ
.ج َّ
.حكان بولــس يكلِّــم املجتمــع املســيحي منــذ ذلــك الحــن فصاعـ ًدا ،وأيًّــا كان الوقــت الــذي ســتت ُّم
ـمول بالضمــر «نحن».
فيــه القيامــة ،ســيكون بولــس مشـ ً
.خاستنتاجات أتباع التحقيق املاضوي الكامل ُمحت َملة ولك َّنها غري حتم َّية.
34

 – 11اطتخالا

35

ـت باملعنــى الروحــي يف عــام 70م ،وتكمــن
.ديــرى أتبــاع التحقيــق املاضــوي الكامــل أ َّن النبـ َّوة متَّـ ْ
مشــكلة يف روحنــة يش ٍء مــا ِّد ٍّي مثــل قيامــة األجســاد.
ـت وجهــة النظــر هــذه عــى أنَّهــا نــوع مــن الغنوسـيَّة بســبب إنكارهــا للطبيعــة املا ِّديَّــة
.ذاتُّه َمـ ْ
للقيامــة.
ُ
االختطاف  1 -تسالونييك 18-13 :4
راب ًعا.
.أيتنـ ُ
ـاول بولــس أمـ ًرا أثــار قلـ َـق املســيح ِّيني األوائــل  -وهــو الســؤال عـ َّـا ســيحل باملؤمنــن الذيــن
ماتــوا بالفعل.
.بيعتقــ ُد أتبــاع التحقيــق املاضــوي الكامــل أ َّن هــذا االختطــاف كان اختطافًــا روحيًّــا ،غــر
رسيًّــا.
منظــور ،و ِّ
النص.
ُ
.ت
يشتمل تفس ُري أتباع التحقيق املاضوي الكامل عىل تشوي ٍه كبريٍ لكلامت ِّ
.ثإ َّن األشــخاص الذيــن يعتــرون أ َّن األحــداث األخرويَّــة يف العهــد الجديــد ســتت ُّم كلُّهــا
يف املســتقبل ،ال ســيَّام التدبرييُّــون ،يتوقَّعــون أن يتــ َّم االختطــاف قبــل الضيقــة العظيمــة
املســتقبل َّية مبــ َّدة ســبع ســنوات.
املعب عنها هي للمؤمنني الذين يالقون املسيح عند عودته يف املجد.
.ج َّإل أ َّن الصورة َّ
.حإنَّها تد ِّوي بصدى املامرسة الشائعة للرومان آنذاك.
.خعندمــا كانــت الجيــوش الرومانيَّــة تعــو ُد منتــر ًة مــن املعركــة ،كانــت تخيِّـ ُم خــارج رومــا فيــا
ـرب األبــواق ،ويف ذلــك الوقــت تبــدأ الجيــوش يف الســر
ت ُقــام التحضـرات يف املدينــة .ثـ َّم تُـ ُ
كل املواطنــن إىل الخــروج ملالقــاة الجيــش وإىل االنضــام إىل املســرة
إىل املدينــة ،ويُدعــى ُّ
للعــودة إىل املدينــة.
أسئل ٌة للدراسة:
َ 1.م ْن هم أتباع التحقيق املاضوي الكامل؟
َ 2.م ْن هم أتباع التحقيق املاضوي الجزيئ؟
وجهتي النظر؟
3.ما أه ُّم فرقٍ بني
ْ
4.مــا الجــزء يف  1كورنثــوس  58-50 :15الــذي يســتن ُد إليــه أتبــاع التحقيــق املاضــوي الكامــل
حدثــت يف القــرن األول؟
إلثبــات أ َّن القيامــة العظيمــة قــد
ْ
5.كيف يفه ُم أتباع التحقيق املاضوي الكامل تحقيق هذه النب َّوة؟
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6.ما أه ُّم مشكل ٍة يف هذا التفسري؟
ـص االختطــاف يف  1تســالونييك 13 :4
ـر أتبــاع التحقيــق املاضــوي الكامــل نـ َّ
7.كيــف يفـ ِّ ُ
ومــا يليــه؟
يفس التدبرييُّون توقيت  1تسالونييك  13 :4وما يليه؟
8.كيف ِّ
9.ما الصورة املعارصة للقرن األ َّول والتي يستخد ُمها بولس يف  1تسالونييك 4؟
أسئلة للمناقشة:
ٌ

1.اقــرأ  1كورنثــوس  15بأكملــه .بنــا ًء عــى مــا يكتبــه بولــس هنــا ،مــا الــذي يجعــل مــن وجهــة
نظــر أتبــاع التحقيــق املاضــوي الكامــل إشــكاليَّ ًة إىل هــذا الحـ ِّد؟ مــا نقــاط الضعــف التفســريَّة
ارشح.
يف تفســر أتبــاع التحقيــق املاضــوي الكامــل؟ ْ
ـص  1تســالونييك  18-13 :4ويعتربونــه أساسـ ًّيا إلثبــات عقيــدة االختطــاف
ـس التدبرييُّــون نـ َّ
2.يقتبـ ُ
ـص الضيقــة العظيمــة؟ مــا أه ِّم َّيــة هــذه الحقيقــة
الســابق للضيقــة العظيمــة .هــل يذكــر النـ ُّ
ـص؟
لتفســر هــذا النـ ِّ
أي
ِ 3.صـ ْـف املامرســة التــي تتَّ ِب ُعهــا الجيــوش الرومانيَّــة لــدى عودتهــم منترصيــن مــن املعركــة .إىل ِّ
مــدى أثَّــرتْ هــذه الصــورة عــى تصويــر بولــس لالختطــاف؟
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أل ْلفي
كا َ
الم ْل ُ
ُ

عام ٌة عن الرسالة:
لمحة
ٌ
َّ

أ َّو ًل .املق ِّدمة
يصف فرت ًة زمن َّي ًة مؤقَّت ًة يُ َق َّي ُد فيها الشيطا ُن ُ
املسيح مع ق ِّديسيه.
وميلك خاللها
ثان ًيا .رؤيا ُ - 20
ُ
ثالثًا .الالألف َّية
.أتعني حرفيًّا «عدم وجود األلفيَّة».
.باأللف َّية ليست حرف ًّيا فرتة ألف سنة ،ولك َّنها تتح َّدثُ بلغ ٍة مجازيَّ ٍة عن تاريخ الكنيسة.
رص ملكوت الله ،والذي بدأ مع املجيء األ َّول للمسيح.
رص الكنيسة هو ع ُ
.تع ُ
.ثلقد بدأ ملكوتُ الله بالفعل.
.جاملجتم ـ ُع املســيحي هــو إظهــا ٌر للملكــوت وســيكون لــه تأث ـ ٌر إيجــا ٌّيب مســتم ٌّر عــى ثقافــة
املجتمــع وعــى الوضــع البــري.
.ح َعلِـ َم جــون كالفــن أ َّن امله َّمــة األســمى للكنيســة هــي الشــهادة مللــك املســيح غــر املنظــور ،أي
جعــل امللكــوت غــر املنظــور منظــو ًرا.
آالم شــديدة  -أي الضيقــة العظيمــة،
يل وفــرة ٍ
.خيف نهايــة الزمــان ،ســيكون هنــاك ارتــدا ٌد مســتقب ٌّ
التــي ســيظه ُر فيهــا ضـ ُّد املســيح.
كل األشياء.
.ديف نهاية هذه الفرتة ،سيعو ُد املسيح ويُك ِّم ُل َّ
راب ًعا .الرأي التدبريي للمدرسة األخرويَّة ما قبل األلف َّية
.أالعــر الحــايل هــو عــر الكنيســة  -وهــو مبثابــة مرحلـ ٍة فاصلـ ٍة بــن العهــد القديــم وحلــول
ال ُملْـ ِ
ـك األلفــي.
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.بحلول امللكوت سيت ُّم يف املستقبل متا ًما.
.تيوجد مخطَّطان مختلفان متا ًما  -واحد للكنيسة واآلخر إلرسائيل.
.ثيف ال ُملْك األلفي ستت ُّم إعادة بناء الهيكل وإعادة تأسيس نظام الذبائح.
.جالكنيسة ليست إرسائيل الجديدة وال تت ِّم ُم العهد القديم.
.حســييل االختطــاف فــر ُة الضيقــة العظيمــة لســبع ســنوات ،والتــي ســتنتهي باملجــيء الثــاين
للمســيح وبتأســيس ال ُملْــك األلفــي.
.خيف نهايــة ملــك األلــف ســنة ،ســتت ُّم هزميــ ُة الشــيطان بالكامــل مــع الدينونــة األخــرة
والحالــة األبديَّــة.
خامسا .مدرس ُة ما بعد األلف َّية
ً
.أالكنيسة هي إرسائيل الجديدة.
.بملكوت الله هو ملكوت الفداء الروحي.
تفاؤل يف ما يتعلَّق بتأثري الكنيسة عىل املجتمع.
.تمدرسة ما بعد األلفيَّة هي األكرث ً
ميض ألف سن ٍة من الربكة العظيمة.
.ثسيعود ُّ
الرب يسوع بعد ِّ
.جبالنسبة إىل معظم مؤيِّدي مدرسة ما بعد األلف َّية ،مل تبدأ األلف سنة بعد.
سادسا .ما قبل األلف َّية التاريخ َّية
ً
.أعرص كنيسة العهد الجديد هي املرحلة األ َّول َّية مللكوت املسيح.
.بكنيســة العهــد الجديــد ســتحر ُز انتصــار ٍ
ات متف ِّرقـ ًة عــر التاريــخ ،لك َّنهــا ستفشــل يف مه َّمتهــا
ـتصبح فاســد ًة لدرجــة االرتــداد.
يف نهايــة املطــاف ،وسـ ُ
.تســتم ُّر الكنيســ ُة بضيقــ ٍة عظيمــ ٍة ،ويف نهايتهــا ســيعو ُد املســيح ويقيــ ُم مملكــ ًة أرض َّيــ ًة
أللــف ســن ٍة.
.ثيف نهاية األلف سن ٍة ،سيُ َح ُّل الشيطان وسيقو ُد مت ُّر ًدا عىل املسيح.
.جسيتد َّخ ُل الل ُه ويدين الشيطان .ث َّم تكون القيامة األخرية والدينونة األخرية.
أسئلة للدراسة:
ٌ

النص الوحيد يف العهد الجديد الذي يذكر رصاح ًة امللك األلفي؟
1.ما هو ُّ
أي فرت ٍة زمن َّي ٍة تتمثَّل يف األلف سنة؟
2.بحسب أتباع فكر الالألف َّيةُّ ،
3.كيف فَ ِه َم جون كالفن املأموريَّة ال ُعظمى للكنيسة؟
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تأسيس ملكوت الله؟
4.بحسب فكر املدرسة الالألف َّية ،متى ت َّم
ُ
5.كيف يفهم التدبرييُّون العالقة بني عرص الكنيسة وال ُملْك األلفي؟
6.كيف يفهم التدبرييُّو َن العالقة بني إرسائيل والكنيسة؟
7.ما أكرث ما مي ِّي ُز مدرسة ما بعد األلف َّية؟
ٍ
اختالف بني مدرسة ما قبل األلف َّية التاريخ َّية وما قبل األلف َّية التدبرييَّة؟
8.ما أه ُّم
9.كيف يفه ُم أتباع مدرسة ما قبل األلف َّية التاريخ َّية العالقة بني عرص الكنيسة وال ُملْك األلفي؟
 10.ما املوقف من ال ُملْك األلفي الذي يؤمن به معظ ُم مؤيِّ ِدي التحقيق املاضوي الجزيئ؟
أسئلة للمناقشة:
ٌ

ِ 1.ص ْف التعاليم األساس َّية ملدرسة الالألف َّية .ما نقاط الق َّوة والضعف املح َّددة لهذا الرأي؟
ــف التعاليــم األساســ َّية ملدرســة مــا قبــل األلف َّيــة التدبرييَّــة .مــا نقــاط القــ َّوة والضعــف
ِ 2.ص ْ
املحــ َّددة لهــذا الــرأي؟
ـف التعاليــم األساس ـ َّية ملدرســة مــا بعــد األلف َّيــة .مــا نقــاط الق ـ َّوة والضعــف املح ـ َّددة
ِ 3.صـ ْ
لهــذا الــرأي؟
ِ 4.صـ ْـف التعاليــم األساس ـ َّية ملدرســة مــا قبــل األلف َّيــة التاريخ َّيــة .مــا نقــاط الق ـ َّوة والضعــف
املح ـ َّددة لهــذا الــرأي؟

