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الفصل األ ّول

مسيح آخر ال ّزمن
سيكون هذا الكتاب ،أحد الكتب االكرث امل ُجا َدل عليهاِ ،من دون ّ
شك .وسيتسبّب
ب َر ّدات فعل ُمختلفة من جهة الق ّراء ،تتأرجح ما بني عدم التّصديق والغيظ
والسخريّة ،وبني ال ّرغبة يف املشاركة والتّواضع واإلمتنان ،مرفقة بالحزن
والغضب ّ
والخوف.
ستختلف اآلراء كذلك ،وفقا ً للوقت الذي س ُيقرأ فيه الكتاب .فيندثر الشّ ك
وعدم التّصديق ،مع التحقّق من حقيقة وتوقيت أحداثه.
قوي ،إنمّ ا مل يُكتب كام أغلب الكتب ال ّدينيّة،
ديني ّ
رغم أ ّن املوضوع هو ذو طابع ّ
بل كُتب لعرض األغالط الفادحة وال ّنفاق املتجذّر يف املعتقدات الدين ّية اليوم.
سيفضِّ ل الناس أن ال يو ِّجهوا اتّهامات إىل األديان ،إنمّ ا هذه األخرية هي يف قلب
عاملي مريع.
يتحض لينفجر يف نزاع آخر ال ّزمن
وصلب ما رّ
ّ
النبوي عىل صعيد ّ
إنكار هذه األمور وال ّرفض يف مواجهة الحقائق املحيطة بنا ،لن تحول دون حصول
ما سيأيت .بل عىل العكس ،ستُ َعظّم امل ُشكلة أكرث.
كل ما هو مكتوب هنا يتعلّق بحياتك اآلنَ .وق ُعه سيكون ال سابق له يف تاريخ
ّ
كل هذه األمور هي حقيقة.
البرشيّة كلها ،ولن يطول انتظارك لرتى أ ّن ّ
كل العامل،
قد كُتب هذا الكتاب يف الواقع ،للتنبيه من أحداث مع ّينة ستأيت عىل ّ
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النبوي
آخر ال ّزمن
ّ

خاصة عىل أوروبا الغرب ّية والبالد التي تتكلّم اإلنكليزيّة ،أُسندت إليها
إنمّ ا ترتكّز ّ
نبوءات مع ّينة آلخر ال ّزمن .إِعلم أ ّن أحداث  ١١أيلول ستكون ذكريات من املايض
أل ّن أعامل إرهاب ّية أعظم ،سترضب قري ًبا هذه البالد.
ُر ِفعت مناقشات ع ّدة عقب أحداث أيلول املد ّمرة يف الواليات املتحدة .ماذا إذا
أي سياسة كانت لتدحض ذلك؟ ماذا
...؟ من املالم؟ كيف كان علينا تحايش ذلك؟ ّ
ميكن عمله لتحايش هكذا دمار إرها ّيب يف املستقبل؟
ليس هناك من يشء نفعله لتحايش ما سيأيت اآلن؟ كُتب هذا الكتاب بهدف إعطاء
العامل بعض التنبيهات ملا سيجري .ليس لزرع الهلع والخوف ،بل للتنبيه بهدف
تتحض أنت أكرث ،ملواجهة األمور عند حدوثها .لن تحتاج لهذه املعلومات
أن
رّ
تحب ،ليكون لهم
لنفسك فقط ،بل سوف تريدها لتساعد أيضً ا اآلخرين ومن ّ
أمل يف البقاء.
قصصا مط ّولة حول نهاية
لطاملا تناولت األفالم السينامئ ّية والكتب واألديانً ،
العامل .من مل يسمع عن هرمج ّدون أو عن فرسان ال ّرؤيا األربعة؟ قد شاهد الكثري
منكم فيلم «يوم اإلستقالل»  Independence Dayالذي يتكلّم عن غزو األرض
من قبل كائنات من عامل آخر .أصحاب ال ّرسوم املتح ّركة وحتى بعض الذين ُخيّل
إليهم أنّهم أنبياء الله ،استخدموا الفتات إنذار كُتب عليها «لقد أتت ال ّنهاية».
إن كانت كارثة من صنع اإلنسان ،أو كوكب من الفضاء ،أو غزو من عامل آخر ،أو
تعج عىل رفوف املكتبات واألفالم قصص تتكلّم عن نهاية
أحداث دين ّية نبويّةّ ،
العامل أو نهاية الحياة كام نعرفها .من أجل قصص كهذه لألسف ،ر ّدة الفعل
الطبيعيّة هنا ،إزاء هذا املوضوع بر ّمته ،سيكون اإلستهزاء.
غريبي
كل من قام بتلك اإلعالنات هم أناس غري متوازنني،
من الواضح أ ّن ّ
ّ
األطوار .مع ذلك ،قد جاءت ال ّنهاية فعال ً اآلن .وقد رأينا الكثري من الرباهني التي
السنتني املقبلتني ،سيتوقّف الناس بالتعاطي بسخرية
تشهد عىل ذلك .ومع مرور ّ
واستهزاء مع املوضوع ،وسيخافون ما سيأتيهم الحقًا!
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يتكلّم الكتاب عن «نهاية زمن» مل تسمع عنه بعد أب ًدا .أُخذت معظم األفكار عن
نهاية العامل من ترجامت وتحاليل ماضية للكتاب األكرث مبي ًعا يف العامل ـ اإلنجيل.
حق .إنمّ ا تختلف ترجامتهم كام
وإلرباك املوضوع أكرث ،يعتقد ّ
الكل أنّه عىل ّ
تختلف اإلعتقادات الدين ّية اليوم.
تتأث ّر ال ّرؤيا الفرديّة باإلجامل ،باإلجحافات الشّ خصيّة التي تبدأ منذ الطفولة.
أي ديانة
وهذا صحيح
ً
خصوصا بال ّنسبة لل ّديانات (اليهوديّة ،املسيح ّية ،اإلسالم أو ّ
أخرى) .لذا من املنطق أن تصعب عليك قراءة هذا الكتاب بتج ّرد بسبب هذه
اإلجحافات .فالذين هم من املسيح ّيني التقليديّني ،هم مييلون إىل معتقدات
مع ّينة تعلّموها من أهلهم .معظم البيوت الكاثوليك ّية تولّد كاثوليك ّيني .األوالد
الذين يربون يف بيت معامديّني أو منهجيّني أو لوثريّني أو من تابعي «كنيسة
املسيح» أو غريها ،يكربون باإلجامل ليستم ّروا بنفس املعتقدات .وكذلك هو
الوضع مع اليهود واإلسالم والهندوس ّيني .هذه هي الحال مع عامل األديان.
بدأت األحداث تتواىل وتتحقّق خالل هذا القرن األخري ،ومل يتن ّبه إليها العامل.
معرفتك بها اآلن ستساعدك لتفهم بشكل أفضل ما سيحدث الحقًا .ستفاجئ
هذه األحداث العامل أجمع .لن مت ّر «مرور الكرام» .هذه األحداث ستجعل كارثة
 ١١أيلول تبدو صغرية بال ّنسبة إليها!
تلوح نبوءات ال ّدمار العاملي يف األفق .سيموت الباليني كام تقول النبوءات! ليس
لديك قر ٌن آخر لتستع ّد فيه .نُعلن حالة الطوارئ اآلن!

ديني
إرتباك ّ

األديان هي يف قلب وصلب مشاكل اإلنسان العميقة .وهذه املشاكل ستؤ ّدي
قري ًبا إىل تحقيق أحداث آخر ال ّزمن .إنمّ ا ال ميكن فهم هذه األحداث إال إذا
النبوي
التاريخي .إرتباك األديان اليوم هو مركز الزلزال
وضعناها يف مضمونها
ّ
ّ
الذي سيه ّز العامل بأرسه.
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النبوي
آخر ال ّزمن
ّ

الشء ،إنمّ ا هي
يف البدء ،ستبدو بعض هذه املعلومات التاريخ ّية مملّة بعض يّ
رضوريّة .عندما ترى ما تغلغل إلينا من خالل قرون ع ّدة ،ستفهم بوضوح أكرث
هذه النبوءات املش ّوقة وتت ّمتها عىل األرض.
لطاملا ُوجد تضارب كبري بني املعتقدات األساس ّية يف اإلسالم واليهوديّة واملسيح ّية
التقليديّة .والغريب أ ّن ثالثتهم ينحدرون من الجذور نفسها.
واليوم كام يف املايض ،يوجد رصاع كبري بني اليهوديّة واإلسالم رغم أن كالهام
ي ّدعي بعبادته إلله ابراهيم .معظم هذه الشّ عوب ت ّدعي أيضً ا أن ابراهيم هو
من أجدادها .كذلك نجد رصا ًعا كب ًريا بني اليهوديّة واملسيح ّية التقليديّة ،رغم أ ّن
كالهام ي ّدعي العبادة لنفس اإلله.
حق؟
ملا ّ
كل هذا اإلرتباك؟ إن كان هناك إله واحد ،ال يُعقل أن يكونوا كلّهم عىل ّ
كل هذه اإلرتباكات
املحق؟ فيام نستم ّر ،ستبدأ بفهم ملاذا ُوجدت ّ
من منهم
ّ
واإلختالفات ال ّدين ّية.
السخرية .إحدى هذه األمور،
أمور ع ّدة يف هذه اإلختالفات بني األديان ،تدعو إىل ّ
والتي سيكون لها تأثري معينّ عىل أحداث آخر ال ّزمن ،تعني حركة تصاعديّة يف
نبوي مبهم بعض اليشء عند اإلسالم ،يحيك عن قائد
السنني األخرية ،حول اعتقاد ّ
ّ
آلخر ال ّزمن.
الخارجي،
ينتظر معظم العامل العر ّيب مجيء قائد يخلّصهم من ظلم وطغيان العامل
ّ
خاصة ً الواليات املتحدة وحلفائها ـ إرسائيل بالتحديد.
ّ
سيعود «امل َهدي» املنتظر ليعيد العدل للعامل .سيحمل هذا القائد أسم مح ّمد
كجزء من إسمه ،إنمّ ا لن يكون بعظمة مح ّمد .سيأيت هذا «امل َهدي» يف وقت ظلم
ٍ
السالم والعدل إىل العامل .يعتقد بعض املسلمون أ ّن
قاس ليو ّحد اإلسالم ويجلب ّ
هذا امل َهدي ،مبرافقة ال ّنبي يسوع الذي يظهر أيضً ا يف آخر ال ّزمن ،سوف يقود
املؤمنني إىل اإلنتصار عىل الكافرين.
إن ا ّدعى أح ٌد أنّه امل َهدي يف وقت يكون فيه املسلمون يتع ّرضون للظلم بشكل
متزايد ،سوف تأخذ فكرة الجهاد العظيم (حرب مق ّدسة) شعبيّة أكرث .حاليًّا نرى
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حركة تركّز أكرث فأكرث ،عىل كون أوساما بن الدن هو ذاك امل َهدي .إن اعترُ ف به
اإلسالمي.
أنّه ذاك القائد أم ال ،فهذا لن يخفّف من التوتّر الحاصل يف أغلب العامل
ّ
بغض النظر إن أصبح الجهاد واق ًعا ،وسيصبح كذلك ،سيقوم املسلمون املتش ّددون
ّ
بأعامل إرهاب ّية أعظم بكثري من  ١١أيلول .قري ًبا ج ًّدا اآلن ،سيفوق عدد القتىل
البضعة آالف .سيكون مبئات اآلالف .هذا صعب تقبّله ،إنمّ ا سيكون واق ًعا.
سخرية أخرى مبعنى وأهم ّية بعد أعظم ،هي التي ت ُلقي الضوء أيضً ا عىل آخر
اليهودي واإلعتقاد
ال ّزمن هذا .وتأيت من التعليم املتضارب ما بني اإلعتقاد
ّ
يل الذي يحيك عن مخلّص.
املسيحي
ّ
التقليدي ،حول التعليم اإلنجي ّ
ّ
اليهودي أ ّن مسي ًحا سيأيت ليخلّص شعبهم ويقيم ملكوت ًا
لطاملا اعتقد الشّ عب
ّ
يحكم عىل هذه األرض .مع أ ّن هذا اإلعتقاد تغيرّ بعض اليشء مع مرور ال ّزمن،
إنمّ ا ال يزال قامئًا بجوهره .سنتكلّم عن ذلك بتفصيل أكرث يف سياق الكالم.
اليهودي حول هذا املوضوع.
اليوم ،هناك بعض الفروقات يف التّعليم
ّ
تعاليم اليهود املصلحني تعتقد بالعهد املثايل (عىل غرار مدينة أفالطون) ،أو
الحقيقي.
املسيحي» عوض عن اإلعتقاد باملسيح
«العهد
ّ
ّ
اعتقاد اليهود املتحفّظني يشبه اعتقاد األورثودوكس ،يف أ ّن املسيح هو مخلوق
برشي إنمّ ا هو ليس إاله ًّيا .هم يعتقدون أنّه سيستعيد اململكة اليهوديّة وينرش
ّ
كل خطأ.
حكمه البا ّر والعادل عىل األرض كلّها ،من ّفذًا أحكا ًما ومصل ًحا ّ
النبوي .واليوم ،ال يزال الكثريون
لطاملا انتظر اليهود ،خالل األزمان ،مجيء املسيح
ّ
ينتظرونه.
ال تقبل اليهوديّة بأ ّن مسيح العهد الجديد هو املسيّا ،املخلِّص ،كام تبشرِّ به
املسيح ّية التقليديّة.
تعتقد املسيح ّية التقليديّة أ ّن يسوع هو املسيح الذي كُتب عنه يف العهد القديم،
يخص إقامة
إنمّ ا هدفه يختلف عن الهدف الذي ُحيك عنه يف العهد القديم ،مبا ّ
القصة الواردة يف
ملكوت .اليهوديّة واملسيح ّية التقليديّة يعتقدان بقسم من ّ
اإلنجيل ،لك ّنهم ال يستطيعان التفاهم عىل اختالفهام .هل من جواب؟
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النبوي
آخر ال ّزمن
ّ

السخرية أ ّن هذان اإلعتقادان ال يستطيعان التّوافق فيام بينهام .ألنّهام
نعم! من ّ
لو فعال ذلك لكانا تعلّام من بعضهام .بدل أن يستندا عىل ما تعلّام من معتقدات
تقليديّة تناقلوها من جيل إىل جيل ،لكان من الحكمة لهام أكرث ،أن يركّزا عىل
قصة بسيطة ورصيحة.
ما ورد فعل ًّياً يف اإلنجيل عن املوضوع .يُخرب اإلنجيل ّ
إنمّ ا ال ّنامذج الدينيّة أبقت الناس مسجونة يف تعاليم تقليديّة .بالتّايل ،انغلقت
أذهانهم ومل يعد باستطاعتهم رؤية الحقيقة البسيطة كام هي مكتوبة.
عند النظر إىل نبوءتان يف العهد القديم عن مسيح ،ستتوضّ ح فكرة اإلختالف
املوجود بني اليهود واملسيح ّيني يف ترجمة هذه اآليات .كِال الفريقان عىل خطأ.
كل فريق يحمل مفتا ًحا مهماًّ يحتاجه اآلخر.
القصةّ .
ّ
كل فريق يتناول قسماّ من ّ
عندما يتع ّرف هذان الفريقان عىل ترجمتهام الخاطئة ،عندها فقط يستطيعان
أن يتوافقا يف اختالفاتهام .تقول النبوءات أنّهام سيتوافقان .وتقول نفس هذه
النبوءات أيضً ا متى سيكون هذا.

وجهة نظر اليهوديّة

تختلف األفكار حول مخلّص (مسيّا) اختالفًا كب ًريا الواحدة عن األخرى .لرنى
التقليدي) ،نرى بوضوح أكرث ،سبب
كل فريق (وفكره
كيف .عندما نفهم مايض ّ
ّ
اختالفهم وملاذا ا ُعميت بصريتهم حيال بعض النبوءات معتقدين أنّهم يفهمونها.
سيساعدكم مقطع من ِسفر إرميا عىل فهم هذا اإلختالف الحاصل بني اليهود
واملسيح ّيني.
«ها أ ّيام تأيت يقول ال ّر ُّب وأُقيم لداود غصن ب ٍّر فيملك ٌ
ملك وينجح ويجري حقًّا
وعدال ً يف األرض .يف أ ّيامه ُيخلَّص يهوذا ويسكن إرسائيل آم ًنا وهذا هو اسمه
حي هو
الذي يدعونه به ال ّر ُّب ب ُّرنا .لذلك ها أ ّيام تأيت يقول ال ّر ُّب وال يقولون بعد ّ
حي هو ال ّر ُّب الذي أصعد وأىت
ال ّر ُّب الذي أصعد بني إرسائيل من أرض مرص .بل ٌّ
بنسل بيت إرسائيل من أرض الشّ امل ومن جميع التي طردتُهم إليها فيسكنون
يف أرضهم» ( إرميا  ٥ : ۲۳ـ .) ۸
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إن قرأتَ هذه اآليات ببساطتها ،لن يصعب عليك فهم فكر العديد من اليهود
اليهودي هو تاريخ رصاع عظيم .مل يكونوا مقبولني
عرب األزمان .تاريخ الشّ عب
ّ
متسكهم واقتناعهم العميق مبرياثهم وإميانهم
من العديد من الشّ عوب واألممّ .
بالله ،جعلهم مضط َهدين كث ًريا عرب األزمان .رغم أنّهم يرون أنفسهم عىل ضوء
الصاع ،إنمّ ا العامل اآلخر مل يراهم بهذا املنظار.
هذا رّ
اعتقد اليهود ،عرب األزمان ،أ ّن َملِكًا سيقوم من بينهم ،يكون من ساللة امللك
داود ،ويخلّصهم من ظلم الش ّعوب واألمم األخرى .وكام تقوله هذه األيات ،هم
يعتقدون أنّهم سيتو ّحدون كشعب واحد يف أرضهم بسالم وأمان.
يعتقد العديد من الشّ عب اليهودي أ ّن ما يحاولون بنائه اليوم يف إرسائيل هو
تحضري لهكذا زمن.
القصة التالية من العهد الجديد ستكون أوضح لكم يف هذه اللحظة .إنّها
ربمّ ا ّ
قصة يسوع ٍ
آت إىل أورشليم عىل ظهر أتان ،قبل موته بقليل.
ّ
«وملّا ق ُربوا من أورشليم وجاءوا إىل بيت فاحي عند جبل ال ّزيتون حينئذ أرسل
يسوع تلميذين قائال ً لهام .اذهبا إىل القرية التي أمامكام فللوقت تجدان أتانًا
مربوطة ًوجحشً ا معها ف ُحالهام وأتياين بهام .وإن قال لكام أحد شي ًئا فقوال
ال ّر ُّب محتاج إليهام .فللوقت يرسلهام .فكان هذا كلّه ليت ّم ما قيل بال ّنبي القائل
ٍ
ابن أتان.
قولوا البنة صهيون هوذا ملكك يأتيك ودي ًعا راك ًبا عىل أتان
وجحش ُ
فذهب التلميذان وفعال كام أمرهام يسوع .وأتيا باألتان والجحش ووضعا عليهام
ثيابهام فجلس عليهام .والجمع األكرث فرشوا ثيابهم يف الطّريق .وآخرون قطعوا
أغصانًا من الشّ جر وفرشوها يف الطّريق .والجموع الذين تق ّدموا والذين تبعوا
كانوا يرصخون قائلني أوص ّنا البن داودٌ .
مبارك اآليت باسم ال ّر ّب أوص ّنا يف األعايل»
(إنجيل متّى 1 :21ـ .)9
اليهودي آنذاك .كانوا
ما ال يعيه غال ًبا العامل هنا ،هو شعور معظم الشّ عب
ّ
ينتظرون مخل ًّصا نبويًّا يكون َملِكُهم ويخلّصهم من حكم اإلمرباطوريّة ال ّرومان ّية
الطاغي .اعتقدوا أ ّن يسوع سيت ّمم هذه ال ّنبوءات ،فاستقبلوه كام يستقبلون

8

النبوي
آخر ال ّزمن
ّ

أي ملك ،إنمّ ا امللك امل ُرسل من عند الله الذي قالت عنه ال ّنبوءات.
ملكًا ،وليس ّ
اليهودي قد آمن أ ّن يسوع هو من
من الواضح من هذه اآليات ،أ ّن الشّ عب
ّ
كل
ساللة امللك داود .آمن أ ّن يسوع هو املمسوح ليكون ملكهم .ع ّم هذا الخرب ّ
أنحاء أورشليم حتّى وصل إىل بيالطس ،الذي بنفسه سأل يسوع إن كان ملكًا.
بالقصة.
تتوضّ ح هذه األمور بعد أكرث فيام نحن نستم ّر ّ
خاص ًة خالل زمن
السننيّ ،
انتظر اليهود بشغف تت ّمة هذه النبوءات منذ مئات ّ
السالم واألمن .هل نتع ّجب
اإلضطهاد .فاملس ّيا هذا كان ليخلّصهم ويجلب لهم ّ
كون أ ّن هذا الشّ عور كان يف أو ّجه داخل ذهن اليهود ،خالل وبعد الحرب العامل ّية
الثانية ،والفظائع التي ارتُكبت حينها؟
قصة مجيء يسوع إىل أورشليم خالل آخر أيّام حياته.
إليك مقطع آخر عن ّ
«ويف الغد سمع الجمع الكثري الذي جاء إىل العيد أ ّن يسوع ٍ
آت إىل أورشليم.
فأخذوا سعف ال ّنخل وخرجوا للقائه وكانوا يرصخون أوص ّنا مبارك اآليت باسم
ال ّر ّب ملك إرسائيل» (إنجيل يوح ّنا 12 :12ـ .)13
م ّر ًة أخرى ،اعتقد هؤالء اليهود أ ّن يسوع هو املخلّص اآليت إليهم من عند ال ّر ّب.
اليهودي أ ّن الله سريسل إليهم ملكًا يقيم ملكوت ًا وطنيّا.
فلطاملا اعتقد الشّ عب
ّ
النبوي الذي لطاملا
لذا ،عندما قُتل املسيح ،فكّروا ،كيف يُعقل أن يكون هو امللك
ّ
انتظروه؟

وجهة نظر املسيح ّية التقليديّة

مل يقبل شعب اليهود يسوع املسيح كمخلّصهم ألنّه مل يخلّصهم ومل ي ِقم لهم
ملكوت ًا وطن ًّيا .من ال ّناحية الثانية ،قَبِله املنتمني إىل املسيح ّية التقليديّة كمخلّصهم
الشخيص ،إنمّ ا هم ال يفهمونه وال يؤمنون باألمور التي علّمها .حتّى أ ّن البعض
ّ
منهم وصل إىل القول أ ّن ما عاناه اليهود يف املحرقة ،كان جزا ًء لقتلهم يسوع
السنني .وهذه الفكرة هي منحرفة بالطّبع .ستنكلّم أكرث عن
املسيح قبل مئات ّ
املوضوع الحقًا.

مسيح آخر ال ّزمن

9

صحيح أ ّن املسيح ّية التقليديّة تعتنق عد ًدا من كتابات العهد القديم التي متّت
بيسوع املسيح ،إنمّ ا يف الوقت نفسه ،تغاضت عن أمور أساس ّية ،التي يحتضنها
اليهودي.
اإلميان
ّ
السنوي (ذبح وأكل الح َمل) ،فهم ال يقبلون كون
مع أ ّن اليهود يحفظون الفصح ّ
يسوع املسيح هو الذي أت ّم نبوءة حمل الفصح هذا .املسيحيّة التقليديّة تقبله،
مع أنّهم ،كام ذكرنا سابقًا ،ال يفهمون األمور التي علّمها.
تكلّم بولس بوضوح عن تلك املعرفة.
«إذًا نقّوا منكم الخمرية العتيقة (ترمز الخمرية يف العهد القديم ،إىل الخطيئة)
ليك تكونوا عجي ًنا جدي ًدا كام أنتم فطري .أل ّن فِصحنا أيضً ا املسيح قد ذُبح ألجلنا»
( رسالة بولس ال ّرسول األوىل إىل أهل كورنثوس .)7 :5
كل
تعاليم يسوع املسيح اآليت كحمل الله ذبيحة لإلنسان ـ ليموت من أجل ّ
املسيحي .يظهر بولس أ ّن هذه املعتقدات تأيت من
خطيئة ـ هي أساس اإلميان
ّ
كتابات العهد القديم)« .فإنّني سلّمت إليكم يف األ ّول ما قبلته أنا ايضً ا أ ّن املسيح
مات من أجل خطايانا حسب الكتب» (رسالة بولس ال ّرسول األوىل إىل أهل
كورنثوس .)3 :15
استشهد ال ّرسل بعديد من كتابات العهد القديم ل ُيظهِروا كيف أ ّن يسوع املسيح
قد أمتّها.
«لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تح ّملها ونحن ِ
حسبناه مصا ًبا مرضو ًبا من الله
ٌ
مسحوق ألجل آثامنا تأديب سالمنا عليه
مجروح ألجل معاصينا
ومذلوال ً.وهو
ٌ
و ِب ُح رُبِه شُ فينا .كلُّنا كغنم ضللنا ِملنا ُّ
كل واح ٍد إىل طريقه وال ّر ُّب وضع عليه إثم
جميعنا .ظُلِم أ ّما هو فتذلّل ومل يفتح فاه كشاة ٍ تُساق إىل الذّبح وكنعج ٍة صامت ٍة
أمام جازيها فلم يفتح فاه .من الضُّ غطة ومن الدينونة أُخذ .ويف جيله من كان
يظن أنّه قُطع من أرض األحياء (صلب يسوع املسيح) أنّه رُضب من أجل ذنب
ُّ
غني اسمه يوسف،
غني عند موته (رجل ّ
شعبي .وجعل مع األرشار قربه ومع ّ
الخاص كام ورد يف إنجيل
طلب اإلذن بأن يضع جثامن يسوع يف قربه الجديد
ّ

10

النبوي
آخر ال ّزمن
ّ

متّى  57 :27ـ  .)60عىل أنّه مل يعمل ظُلماً ومل يكن يف فمه ٌّ
فس
غش .أ ّما ال ّر ُّب رُ ّ
رسة
بأن يسحقه بالحزن .إن جعل نفسه ذبيحة إثم يرى نسال ً تطول أ ّيامه وم ّ
ال ّر ِّب بيده تنجح .من تعب نفسه يرى ويشبع .وعبدي البا ّر مبعرفته ي ّربر كثريين
وآثامهم هو يحملها .لذلك أقسم له بني األع ّزاء ومع العظامء ُيقسم غنيم ًة من
حص مع أمث ٍة (صلب املسيح مع لِ َّصني .إنجيل
أجل أنّه سكب للموت نفسه وأ ُ يِ َ
مرقس  )27: 15وهو حمل خط ّية كثريين وشفع يف املذنبني» (إشعياء  4 :53ـ .)12
اليهودي بأ ّن يسوع املسيح قد أت ّم رمز صالة ال ِفصح
أيضً ا نقول ،ال يعرتف اإلميان
ّ
املسيحي يؤمن بذلك .وهذا أحد املوضو َعني الذين هام يف
السنويّة .إنمّ ا اإلميان
ّ
ّ
املسيحي ،مع أ ّن
اليهودي واإلميان
هذا الوقت،غري قابالن للتّصالح ما بني اإلميان
ّ
ّ
العهد القديم يُظهر بوضوح أ ّن املسيح سيموت من أجل خطايا العامل ،ومن ث ّم
اليهودي اإلعرتاف بهذه الحقيقة رغم أنّها مفتا ًحا
يقوم من املوت .يرفض اإلميان
ّ
كل منهام ،مفتا ًحا أساس ًّيا
أساس ًّيا تحمله املسيح ّية .مع أ ّن الفريقان يحمالنّ ،
للحقيقة ،هام ال يستطيعان أن يتوافقا حول خالفاتهام .لذا ال ميكنهام أن يفهام
النبوي ،كام جاءت يف كتب العهد القديم.
ال ّرؤيا األعظم يف دور املسيح
ّ
يوجد موق ًعا يف الكتب ميكن أن يقارب التناقض بني هاذين اإلميانني املضا ّدين.
إن اعرتفا ببساطة مبا تقوله هذه اآليات ،عندها ميكنهام أن يتصالحا فيام بينهام.
كان بولس مجتم ًعا مع ال ّرسل لصالة يوم العنرصة املق ّدس .يف هذه املناسبة ،بعد
موت وقيامة يسوع املسيح بقليل ،استشهد بطرس مبزامري العهد القديم التي
الحقيقي لهذه
تتكلّم عن داود .ال اليهوديّة وال املسيح ّية التقليديّة تفهم املعنى
ّ
اآليات.
«أ ّيها ال ّرجال اإلرسائيل ّيون إسمعوا هذه األقوال .يسوع ال ّنارصي رجل قد برهن
لكم من قِ َبل الله بق ّوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده يف وسطكم .كام أنتم
السابق وبأيدي
أيضً ا تعلمون .هو أخذمتوه مسلّماً مبشورة الله املحتدمة وعلمه ّ
أمثة صلبتموه وقتلتموه .الذي أقامه الله ناقضً ا أوجاع املوت إذ مل يكن ممك ًنا أن
ميسك منه» (أعامل ال ّرسل  22 :2ـ .)24
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يحيك بطرس عن املسيح الذي س ُيقتل ومن ث ّم يقوم من املوت كام تقول النبوءة.
يستشهد بطرس باملزمور  16حيث ال يتكلّم داود عن نفسه بل عن الذي سيأيت
وميوت ويقوم من املوت ،الذي جسده لن يُرتك يف القرب ولذلك لن يكون له
الوقت ليهرتئ.
«جعلت ال ّر ّب أمامي يف ّ
كل حني .ألنّه عن مييني فال أتزعزع .لذلك فرح قلبي
وابتهجت روحي .جسدي أيضً ا يسكن مطمئ ًّنا .ألنّك لن ترتك نفيس يف الهاوية
(بالعربيّة :شيول .أي القرب) لن تدع تق ّيك يرى فسا ًدا .تُع ّرفني سبيل الحياة.
أمامك ِش َب ُع رسور .يف ميينك نِ َع ٌم إىل األبد» (مزامري 8 :16ـ .)11
أكمل بطرس وأوضح أنّه من الغري املمكن أن يكون داود يتكلّم عن نفسه.
«ألنّ داود يقول فيه كنت أرى ال ّر َّب أمامي يف ّ
كل حني إنّه عن مييني ليك ال
أتزعزع .لذلك سرَُّ قلبي وتهلّل لساين حتى جسدي أيضً ا سيسكن عىل رجاء.
ألنّك لن ترتك نفيس يف الهاوية وال تدع ق ّدوسك يرى فسا ًدا (اهرتاء الجسد بعد
الشخيص).
املوت) .ع ّرفتني سبل الحياة وستمألين رسو ًرا مع وجهك (بوجود الله
ّ
أ ّيها ال ّرجال األخوة يسوغ أن يقال لكم جها ًرا عن رئيس اآلباء داود إنّه مات
ودفن وقربه عندنا حتى هذا اليوم» (أعامل ال ّرسل  25 :2ـ .)29
باستشهاده باملزمور  ،16أظهر بطرس مل ًّيا ،أ ّن داود مل يكن يتكلّم عن نفسه ،أل ّن
جسده قد فسد فعال ً كونه اهرتأ يف القرب.
لرب إجلس عن مييني حتى أضع أعداءك
كتب داود يف مزمور آخر« ،فقال ال ّر ُّب يّ
موط ًئا لقدميك» (املزامري .)1 :110
يستشهد بطرس بنفس هذا املزمور ،ليظهر أ ّن داود كان يتكلّم عن شخص غريه
السموات وهو نفسه
هو ،أل ّن هذه األمور مل تت ّم بداود « .أل ّن داود مل يصعد إىل ّ
لرب إجلس عن مييني حتى أضع أعداءك موطئ قدميك» (أعامل
يقول قال ال ّر ُّب يّ
(رب داود أي
ال ّرسل  34 :2ـ  .)35يقول داود بوضوح أ ّن ال ّر ُّب (يَه َوه) قال لربّه ّ
املسيح امللك) أنّه (املسيح) سيجلس عن ميينه (الله).
يخص مستقبل عرشه .ستتحقّق بعض هذه الوعود
أعطى ال ّر ّب وعو ًدا لداود مبا ّ

12

النبوي
آخر ال ّزمن
ّ

مع األجيال املتواردة بعد داود ،بد ًءا من سليامن .وتكون أكرث هذه ال ّنعم منوطة
بالحياة التي يختارها أجيال امللوك اآلتية .إنمّ ا ،فهم داود كذلك أ ّن هذه الوعود
قد ُوضعت من أجل زمن سيأيت حني س ُيقام عرش داود لألبد ،عندما سيجلس
واحد من ساللته ـ املسيح ـ عىل هذا العرش.
أكمل بطرس وأضاف ،وهو يذكّر ال ّناس مبختلف مزامري داود التي كتبها بنفسه،
كام وبنبوءات مألوفة من إشعياء وإرميا« ،وإذ كان نب ًّيا وعلم أ ّن الله حلف له
بقسم أنّه من مثرة صلبه (من ساللة داود) يقيم املسيح حسب الجسد ليجلس
عىل كرس ّيه (عرش داود) سبق فرأى وتكلّم عن قيامة املسيح إنّه مل تُرتك نفسه
يف الهاوية وال رأى جسده فسا ًدا» (أعامل ال ّرسل  30 :2ـ .)31
اليهودي ،كان من نبوءات يعرفونها  .ذكرنا
بعض ما قاله بطرس لذاك الشّ عب
ّ
إحداها سابقًا ،إنمّ ا نحتاج أن نعيدها هنا.
«ها أ ّيام تأيت يقول ال ّر ُّب وأقيم لداود غصن ب ّر فيملك ملك وينجح ويجري حقًّا
وعدال ًيف األرض .يف أ ّيامه يخلّص يهوذا ويسكن إرسائيل آم ًنا وهذا هو اسمه
الذي يدعونه به ال ّر ُّب ب ُّرنا» (إرميا  5 :23ـ .)6
ينهي بطرس املوضوع بقوله« ،فليعلم يقي ًنا جميع بيت إرسائيل أنّ الله جعل
يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم ر ًّبا ومسي ًحا» (أعامل ال ّرسل .)36 :2

ويتصالح اإلثنان

قصة العنرصة هذه ،نظرتان مختلفتان غري قابلتان للمصالحة ،ما
لقد عرضنا يف ّ
بني اليهوديّة واملسيحيّة التقليديّة.
تعتقد املسيح ّية التقليديّة أن يسوع هو حقًّا املسيح الذي جاء كحمل الفصح
ليخلًّص العامل مبوته ـ التضحية األعظم من أجل الخطايا .هي تعرتف به أنّه مات
وقام من املوت ليجلس عن ميني الله ،كام ورد يف نبوءات العهد القديم.
إنمّ ا ال تفهم املسيح ّية التقليديّة دو ًرا حيويًّا للمسيح .دو ًرا تفهمه اليهوديّة
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باملقابل .فأغلب اليهود يعتقدون أ ّن املسيح سيأيت يف وقت ما من املستقبل
كل إرسائيل .يعتقد بعض اليهود حتى ،أ ّن هذا
ليقيم عرشه عىل يهوذا وعىل ّ
العرش سيمت ّد فوق األرض كلّها .أ ّما املسيح ّية فهي ال تفهم أ ّن املسيح سيحكم
السموات .لكن ،حتى يف هذه النقطة ،مل تفهم اليهوديّة
عىل هذه األرض وليس يف ّ
إال نصف الحقيقة.
املعضلة هي يف أ ّن كلتا ال ّديانتني ال تفهامن توقيت األحداث الواردة يف الكتب.
تتطلّع اليهوديّة ملسيح ٍ
آت ،وال ترى يف مجيئه إال ما تقوله النبوءات عن ملكوته.
إنّها ال تفهم ما تظهره مل ًّيا النبوءات عن دو َرين فري َدين يت ّممهام املسيح يف
زم َنني مختلفَني عىل هذه األرض .أ ّول دور له هو أن يولد بجسد إنسان من ساللة
داود ،وكام استشهد بطرس بكتابات من العهد القديم ،ميوت ويقوم من املوت
ليجلس عن ميني الله.
التت َّمة الثانية له هي إقامة ملكوتًا فعل ًّيا عىل هذه األرض .ذُكر زمن امللكوت هذا
يف الكتاب املق ّدس باسم آخر ال ّزمن ـ زمن عند املنتهى .ال تستطيع أن تفهم هذا
يخص
ال ّزمن يف اآلخر ،إال إذا عرفت ما كان يحدث عىل األرض خالل األزمان ،مبا ّ
لكل البرشيّة.
مخطّط الله وهدفه ّ
مل تفهم اليهوديّة أن دور املسيح هو أن يأيت لحياة جسديّة أ ّوال ً .فيموت من
الساموات مع الله األزيل حتى زمن
أجل البرشيّة ويقوم من األموات ليكون يف ّ
املنتهى .بعدها سيأيت عىل هذه األرض للم ّرة الثانية ،ليقيم ملكوت الله عىل
وكل إرسائيل ،بل عىل األرض كلّها!
األرض ،ليس فقط عىل يهوذا ّ
مع أ ّن اليهوديّة تعرتف أنّه سيكون ملكوتًا ،إنمّ ا هي ال تفهم كيف ،متى وبواسطة
من س ُيقام.
تنادي املسيح ّية التقليديّة يسوع باملسيح ،املس ّيا ،إنمّ ا ال تعرتف مبلكوته اآليت
يل الذي سيقام حقًّا
ليحكم هذه األرض يف آخر ال ّزمن .فقد شوشّ وا ملكوته الفع ّ
الساموات (الج ّنة) .يعتقدون أ ّن
عىل هذه األرض ،بنوع ملكوت يعتقدون أنّه يف ّ
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عىل اإلنسان أن يعرتف أ ّن «املسيح هو مخلّصه» حتى يتمكّن له أن يصعد إىل
الساموات ،ليست امللكوت املذكور يف
الج ّنة بعد موته .إنمّ ا هذه الج ّنة أو هذه ّ
النبوءات الذي سيحكم عليه املسيح.
لقد اقرتبنا من نقطة التح ّول يف ال ّزمان ،حيث سيبدأ العديد من املسيح ّيني
التقليديّني يَعون حقًّا أ ّن يسوع هو بالفعل املسيح املخلّص ،الذي سيأيت ليحكم
بوي ،حيث سيبدأ العديد من
يف ملكوته عىل هذه األرض .لقد دنَونا من ال ّزمن ال ّن ّ
اليهود باإلعرتاف أ ّن املسيح ٍ
آت ،وأنّه هو ذلك اليسوع الذي أىت عىل هذه األرض
منذ  2000سنة ك ِفصح للبرشيّة أجمع .ال يعتقد هؤالء ال ّناس حال ًّيا أ ّن هذه
األمور حقيق ّية ،إنمّ ا األحداث ستبدأ تتحقّق قري ًبا ،وتُغيرّ رأي الكثريين ليعرتفوا أ ّن
يسوع املسيح ٍ
آت ليحكم هذه األرض.

ملكوت عىل هذه األرض

كل شخص.
الساموات أو يف قلب ّ
ت ُعلّم املسيح ّية التقليديّة أ ّن ملكوت الله هو يف ّ
هي ت ُص َّور الج ّنة كاملكان الذي يأمل اإلنسان أن يذهب إليه بعد موته .إنمّ ا عىل
املسيحيّة التقليديّة أن تُراجع بتم ّعن بعض الكتابات املق ّدسة الواضحة التي
تكشف حقيقة هذه املسألة ،كام وبعض كتابات مق ّدسة أخرى تُظهر أ ّن املسيح
سيأيت ملكًا ليحكم عىل هذه األرض.
بكل بساطة عن موضوع داود .فقد قال،
لقد ذكرنا سابقًا ما استشهد به بطرس ّ
«إ ُّيها ال ّرجال يسوغ أن ُيقال لكم جها ًرا عن رئيس اآلباء داود أنّه مات و ُدفن
وقربه عندنا حتى اليوم» (أعامل ال ّرسل  .)29 :2وتابع بطرس يقول« ،ألنّ داود مل
السموات ( »...أعامل ال ّرسل .)34 :2
يصعد إىل ّ
الصعب ج ًّدا ألغلب ال ّناس ،أن يتق ّبلوا فكرة أ ّن الذي ميوت ،هو ميوت
يبدو من ّ
البيولوجي إىل
فعال ،ويبقى يف حالته هذه حتى يأيت وقت القيامة .يعود الجسد
ّ
تراب األرض .من هنا أهم ّية النبوءة عن جسد املسيح التي تقول أنّه لن يرى
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فسا ًدا (تحلُّل واهرتاء الجسد) .كان ليكون مختلفًا عن اآلخرين يف أ ّن جسده لن
يتحلّل بعد موته ،بل س ُيقام من املوت.
كيف تستطيع هذه اآليات أن تتوافق مع املعتقدات املسيح ّية التقليديّة؟ كيف
أي نوع من ال ّرجال
الساموات؟ ّ
ميكن أن يكون داود ال يزال يف قربه وليس يف ّ
جل بحسب قلبه .كيف ميكن إذًا أ ّن داود ،الذي كتب
كان داود؟ قال الله أنّه ال ّر ُ
الساموات؟
الكثري من املزامري ،مل يصعد إىل ّ
السامء إال الذي
وماذا عن كالم يسوع نفسه؟ فقد قال« ،وليس أحد صعد إىل ّ
السامء» (إنجيل يوح ّنا  .)13 :3إن كان
السامء إبن اإلنسان الذي هو يف ّ
نزل من ّ
حق ،كيف تقول إذًا املسيح ّية التقليديّة ،أ ّن الناس تصعد
كالم يسوع املسيح هو ّ
إىل الج ّنة ،فيام يقول املسيح أ ّن ال أحد ذهب إىل هناك؟ تظهر الكتابات املق ّدسة
الساموات .قال املسيح هذه األمور
أ ّن ابن اإلنسان هو الوحيد الذي ذهب إىل ّ
قبل أن ميوت ويقوم من املوت .الحظ ما قيل الحقا ً يف إنجيل يوح ّنا « .فقال
لهم يسوع أنا معكم زمانًا يس ًريا بعد ث ّم أميض إىل الذي أرسلني .ستطلبوين وال
تجدوين وحيث أكون أنا ال تقدرون أنتم أن تأتوا» (إنجيل يوح ّنا  33 :7ـ .)34
السامء (الج ّنة) أو إىل جه ّنم بعد
تعلّم املسيحيّة التقليديّة بأ ّن ال ّروح تذهب إىل ّ
البيولوجي بعد
املوت .هي تقول أ ّن ال ّروح هو جوهر اإلنسان الذي يرتك الجسد
ّ
املوت .وهذا ليس تعليماً إنجيل ًّيا .فقد ذكر م ّرتني يف كتاب إسحق « ،18النفس
التي تُخطئ هي متوت» « .ال ّنفس» هي ببساطة عبارة إنجيل ّية تصف جوهر
حي .حتى أ ّن الحيوانات قد ُوصفت بأنّها «نفوس
الحياة التي يصنع ّ
كل مخلوق ّ
حيّة».
يكتب يعقوب عن ال ّنفس التي متوت « ،أ ّيها األخوة إن عمل أح ٌد بينكم عن
نفسا من
ّ
الحق فر ّده أحد ،فليعلم أ ّن من ر ّد خاط ًئا عن ضالل طريقه ُيخلّص ً
املوت ويسترُ ُ كرثة من الخطايا» (رسالة يعقوب 19 :5ـ  .)20إن كانت ال ّنفس
السامء أو إىل جه ّنم ،كيف يُعقل إذًا أنّها متوت؟
تذهب مبارشة ً إىل ّ
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السامء بعد املوت .تقول تعاليم اإلنجيل
الحقيقة هي أن اإلنسان ال يصعد إىل ّ
الواضحة ،أ ّن اإلنسان ميوت وينتظر أن يُقيمه الله يف الوقت الذي يح ّدده الله.
كل من سبق ومات.
ِف ْه ُمك لدور املسيح سيساعدك يف معرفة متى س ُيقيم الله ّ

حكومة عامل ّية

عندما يقرأون اإلنجيل ،يتجاهل ال ّناس معظم ما كُتب فيه ألنّهم ال يفهمون
املعنى .يعتقد البعض أ ّن أكرث ما كُتب يف الكتاب املق ّدس هو مج ّرد لغز .وهذا
جزء من الحقيقة .أل ّن اإلنسان ال يستطيع أن يفهمه بالكامل إال عندما يكشف
الله املعنى له .ال يفهم املبشرّ ون ومعلّمو اإلنجيل معظم مخطّط الله وهدفه،
لذا ال ميكنهم أن يرشحوه لآلخرين.
نجد مثال ً كتابة أربكت املسيح ّية التقليديّة ،يف الفصل العرشين من ِسفر ال ّرؤيا.
يل يُدعى «القيامة األوىل» ،لك ّنها تحيك أيضً ا عن
إنّها تحيك عن حدث مستقب ّ
«املوت الثاين».
«مبارك ومق ّدس من له نصيب يف القيامة األوىل هؤالء ليس للموت الثاين سلطان
عليهم ( »...رؤيا يوح ّنا الالهويت  .)6 :20ما هي هذه «القيامة األوىل» وما هو
هذا «املوت الثاين»؟ هل يستطيع أحد أن ميوت فعل ًّيا م ّرتني؟ وإن استطاع أن
ميوت م ّرتني ،كيف ميكنه أن يعيش م ّرتني حتى ميوت م ّرتني؟ هذا مكتوب يف
العهد الجديد ،إنمّ ا املسيح ّية التقليديّة ال تتناوله يف تعاليمها ـ إنّها ال تفهمه.
ال ميكنك فهم معنى القيامة األوىل واملوت الثاين إال إذا فهمت خطّة الله الكاملة
لإلنسان .وحتى هذا يتطلّب معرفة أكرث لدور املسيح الذي سيأيت م ّرة ثانية ليقيم
ملكوتًا عىل األرض.
عندما وقف املسيح بوجه بيالطس يف عيد الفصح ،قال ما يجب أن يكون مهماًّ
ج ًّدا بالنسبة إلينا .إنمّ ا تغاىض الناس عنه ومل يفهموا إىل ماذا كان ّ
يدل فعال ً.
ُحفظ معنى جواب املسيح لبيالطس مخف ًّيا ،أل ّن الناس ال تفهم دور املسيح يف
مخطّط الله للبرش عىل هذه األرض.

مسيح آخر ال ّزمن

17

«ث ّم دخل بيالطس أيضً ا عىل دار الوالية ودعا يسوع وقال له أنت ملك اليهود.
أجابه يسوع أ ِمن ذاتك تقول هذا أم آخرون قالوا لك ع ّني .أجابه بيالطس أل َع يِّل
يهودي .أمتك ورؤساء الكهنة أسلموك إ ّيل .ماذا فعلت .أجاب يسوع مملكتي
أنا
ّ
ليست من هذا العامل .لو كانت مملكتي من هذا العامل لكان خ ّدامي يجاهدون
يك ال أُسلّم إىل اليهود .ولكن اآلن ليست مملكتي من هنا .فقال له بيالطس
لدت أنا ولهذا قد أتيت
أفأنت إذًا ملك .أجاب يسوع أنت تقول إنيّ ملك .لهذا ُو ُ
للحقّ .
الحق يسمع صويت» (إنجيل يوح ّنا :18
كل من هو من ّ
إىل العامل .ألشهد ّ
 33ـ .)37
إحدى اإلت ّهامات األساس ّية التي ُو ّجهت إىل املسيح من ِقبل رؤساء يهود ،سببها
حركة من أشخاص يهوديّني آخرين ،الذين بدأوا يتطلّعون إىل املسيح عىل أنّه
النبوي إلرسائيل« .ويف الغد سمع الجمع الكثري الذي جاء إىل العيد
املس ّيا ـ امللك
ّ
أنّ يسوع ٍ
آت إىل أورشليم .فأخذوا سعوف ال ّنخل وخرجوا للقائه وكانوا يرصخون
أوص ّنا مبارك اآليت باسم ال ّر ِّب ملك إرسائيل» (إنجيل يوح ّنا 12 :12ـ .)13
إن كان رؤساء اليهود سيطلبون مساعدة ال ّرومان إلعدام يسوع ،فكان عليهم
إيجاد قضيّة تسمح بذلك .فاستخدموا بطريقة خاطئة ،ما قاله اآلخرون عن
كون يسوع هو ملك إرسائيل الذي أىت ليخلّصهم .إن اتّهموا يسوع بأنّه ي ّدعي
أنّه ملك ،فس ُيعترب مخ ّربًا لل ّدولة ال ّرومان ّية ،ويُ َؤ ّدي ذلك إىل الحكم عليه باملوت.
من هنا ،سأل بيالطس يسوع إن كان َملِكًا .ما كان ر ّده؟ قال يسوع« ،مملكتي
ليست من هذا العامل» .ماذا يعني ذلك؟ م ّرة أخرى نقولِ ،فهمك مللكوت الله
ولدور املسيح يف مخطّط الله ،يعطيك الجواب.
مع أ ّن التوقيت ملجيء املسيح عىل هذه األرض وإقامته مللكوت الله واضح ج ًّدا
يف العهد الجديد ،غري أ ّن املسيح ّية التقليديّة ال تتع ّرف عليه.
إن يؤمن أحد أ ّن العهد الجديد هو كالم الله املوحى به ،فعىل هذا الشّ خص أن
خاصا مبا كتبه يوح ّنا يف بداية ِسفر ال ّرؤيا.
يعطي اهتام ًما ًّ
«إعالن يسوع املسيح الذي أعطاه إ ّياه الله ليرُ ي عبيده ما ال ب ّد أن يكون عن
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قريب وب ّينه ُمرسال ً بيد مالكه لعبده يوح ّنا الذي شهد بكلمة الله وبشهادة
يسوع املسيح ّ
بكل ما رآه .طوىب للذي يقرأ وللذين يسمعون أقوال النب ّوة
ويحفظون ما هو مكتوب بها أل ّن الوقت قريب» (رؤيا يوح ّنا الالهويت 1 :1ـ .)3
كلامت «شهد» و»شهادة» هام ،يف اللغة اليونان ّية ،كلمة واحدة ،التي ت ُستخدم
بنفس املعنى الذي نستخدمه يف إطار قاعة املحكمة ،عندما يعطي الشّ هود
شهادتهم .تقول هذه اآليات أ ّن هذه الشّ هادة تأيت من كالم الله ليسوع املسيح،
وأ ّن يوح ّنا هو الشّ اهد للشّ هادة املق ّدمة من قبل يسوع املسيح .إن آمن ال ّناس
بذلك ،فعليهم أن يقبلوا مبا أعطى الله ل ُيس ّجل ويُشهد عليه .إن رفض احدهم
حقيقة هذا الكالم ،فهذا يعني أنّه يدعو الله ويسوع املسيح بال َكذَبة .ويقول أ ّن
شهادتهام غري حقّة!
السفر «ألنيّ
الحظ األهم ّية الكربى التي أعطاها الله لهذه اآليات .يقول يف نهاية ِّ
أشهد ّ
لكل من يسمع أقوال نب ّوة هذا الكتاب إن كان أح ٌد يزيد عىل هذا يزيد
الله عليه الضرّ بات املكتوبة يف هذا الكتاب وإن كان أح ٌد يحذف من أقوال
كتاب هذه النب ّوة يحذف الله نصيبه من ِسفر الحياة ومن املدينة املق ّدسة يف
هذا الكتاب .يقول الشّ اهد بهذا نعم .أنا آيت رسي ًعا .آمني .تعال أ ّيها ال ّر ُّب يسوع»
(رؤيا يوح ّنا الالهويت 18 :22ـ .)20
هذه كلامت تحذير قويّة! الحظ أ ّن يسوع املسيح هو ٍ
آت رسي ًعا .إن فهمت
توقيت وتت ّمة ال ّرؤيا ،فيكون لهذه الكلامت وق ًعا قويًّا عىل حياتك .وإن كان
آت رسي ًعا ،فلامذا هو ٍ
يسوع املسيح ٍ
آت ومن أجل ماذا؟ وال ّرجاء يأيت بعد أقوى
بقوله «تعال أيّها ال ّر ُّب يسوع».
ُوصف مجيء يسوع املسيح بكلامت قويّة يف ِسفر ال ّرؤيا .ملاذا مل تحتضن
املسيح ّية التقليديّة هذه األقوال ،وحاولت أن تفهمها كام فهمها اليهود ،عىل
يل عىل
ّ
األقل يف الجزء الذي يقول أ ّن يسوع املسيح سيأيت ليحكم عىل ملكوت ِفع ّ
كل قارئ بحاجة أن يتوقّف ويتأ ّمل هذا املوضوع الذي يظهر من
هذه األرض؟ ّ
خالل ِسفر ال ّرؤيا ـ أ ّن املسيح ٍ
آت ليحكم فوق األرض كلّها.
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لنقرأ م ّرة أخرى تحذي ًرا ج ّديًّا يف بداية ال ّرؤيا« .طوىب للذي يقرأ وللذين يسمعون
أقوال ال ّنب ّوة ويحفظون ما هو مكتوب فيها أل ّن الوقت قريب» (رؤيا يوح ّنا
الالهويت .)3 :1
السفر يف إطار أحداث آخر ال ّزمن .هذه األحداث التي تؤ ّدي إىل ال ّزمن
كُتب هذا ِّ
املعروف بيوم غضب ال ّر ّب (يوم ال َحرش) ـ زمن الحكم وال ّدينونة عىل األرض ـ
زمن قيامة املسيح مللكوت الله عىل األرض .قيل أن ّهذا اليوم يصبح قري ًبا عندما
متسك ج ّي ًدا بتلك األمور
تبدأ هذه ال ّنبوءات تتحقّق .عندما يدنو ذلك ال ّزمنّ ،
التي تعلّمتها.
«ومن يسوع املسيح الشّ اهد األمني البكر من األموات ورئيس ملوك األرض .الذي
أح ّبنا وقد غ ََسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكًا وكهنة لله أبيه( »...رؤيا يوح ّنا
الالهويت  5 :1ـ .)6
السفر أيضً ا ،وهو قيامة
تكشف هذه اآليات عن موضوع آخر يتناوله هذا ِّ
األموات عندما يأيت املسيح عىل هذه األرض .فالذين سيقومون آنذاك س ُيعطون
أن يحكموا مع يسوع املسيح ـ فيكونون كهنة وملوك يف حكومة فعل ّية.
ُوصفوا هؤالء ال ّناس ،يف وقت معينّ  ،عىل أنّهم اشترُ وا من مختلف األجناس واألمم
حس ّيون من مختلف األزمان) ،بثمن دم يسوع املسيح .إنمّ ا
عىل األرض (أناس ّ
يل ...« .ألنّك ذُبحت واشرتيتنا لله بدمك من
الحظ ما قال عن دورهم املستقب ّ
ّ
كل قبيلة ولسان وشعب وأ ّمة وجعلتنا إللهنا ملوكًا وكهنة فسنملك األرض»(رؤيا
يوح ّنا الالهويت 9 :5ـ .)10
الستة
ُوصفوا الحقًا بتحديد عددهم ،وقيل أنّهم اشترُ وا فعال ً من األرض خالل ّ
آالف سنة املاضية.
«ث ّم نظرت وإذا خروف واقف عىل جبل صهيون ومعه مئة وأربعة وأربعون
السامء كصوت مياه
ألفًا لهم إسم أبيه مكتو ًبا عىل جباههم .وسمعت صوتًا من ّ
كثرية وكصوت رعد عظيم .وسمعت صوتًا كصوت ضاربني بالقيثارة يرضبون
بقيثاراتهم وهم يرتنمّ ون كرتنيمة جديدة أمام العرش وأمام األربعة الحيوانات
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والشّ يوخ ومل يستطع أحد أن يتعلّم الترّ نيمة إال املئة واألربعة واألربعون ألفًا
الذين اشترُ وا من األرض» (رؤيا يوح ّنا الالهويت 1 :14ـ .)3
يوصف هؤالء كحاكمني مع يسوع املسيح.
القصة َ
وفيام تكمل ّ
«ورأيت عروشً ا فجلسوا عليها وأُعطوا حكماً  ...فعاشوا وملكوا مع املسيح
ألف سنة» (رؤيا يوح ّنا الالهويت  ...« )4 :20بل سيكونون كهنة لله واملسيح
وسيملكون معه ألف سنة» )6(.
مل يذكر فقط هذه الفئة كفئة حاكمة مع يسوع املسيح عند مجيئه ،إنمّ ا أيضً ا،
قد كشف عن امل ّدة ال ّزمن ّية لهذا الحكم ـ ألف سنة.
يخص موضوع
القصة وتط ّوراتها يف ِسفر ال ّرؤيا ،مبا ّ
نحتاج هنا أن نتابع مجريات ّ
آخر ال ّزمن هذا الذي ينتهي بعودة يسوع املسيح .تبدأ أحداث آخر ال ّزمن عندما
كل ختم ،يقرتب بالطّبع
يفتح يسوع املسيح الختم األ ّول من ال ّرؤيا .ومع فتح ّ
السابع ،الذي بفتحه ،تبدأ سلسلة أحداث آخر ال ّزمن،
فتح الختم األخري ـ الختم ّ
التي تبلغ أو ّجها عند رجوع يسوع املسيح وإقامته ملكوت الله عىل األرض.
سنتناول فتح هذه الختوم بالتفصيل الحقًا يف هذا الكتاب .من امله ّم للقارئ هنا
والسابع منها سيُفتح قريبًا ج ًّدا.
أن يعرف ،أ ّن ستّة من الختوم قد سبق وفتحتّ ،
كل تاريخ البرشيّة.
فأنت تعيش يف ال ّزمن األكرث تشويقًا من ّ
سيكون رجوع يسوع املسيح يف يوم ال ّر ّب ،اليوم الذي سيأيت يف نهاية هذا العهد.
سيس ّجل رجوعه بداية عهد جديد للبرشيّة عىل األرض ،عندما تحكم حكومة الله
السابع ،ستُب ّوق سلسلة أبواق ،كاشف ّة أحداث
ــ ملكوت الله .عند فتح الختم ّ
متعاقبة سوف تتحقّق خالل م ّدة ثالث سنوات ونصف من ال ّزمان.
السامء قائلة قد صارت
السابع فحدثت أصوات عظيمة يف ّ
«ث ّم ب ّوق املالك ّ
ماملك العامل لر ّبنا ومسيحه فسيملك إىل أبد اآلبدين» (رؤيا يوح ّنا الالهويت :11
كل أمم األرض .يدوم
 .)15تصف هذه اآليات مجيء املسيح (املس ّيا) و ُملكه عىل ّ
األسايس م ّدة ألف عام .إنمّ ا األحداث التي ستليه ،ستم ّدد هذا
حكم هذا امللكوت
ّ
لكل زمان .سنتناول هذه األحداث الحقًا.
الحكم ّ
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كام قلنا سابقًا ،لطاملا كان اليهود واملسيح ّيون التقليديّون يواجهون طريقًا
مسدو ًدا مبوضوع دور املخلّص .يفهم اليهود بشكل محدود ،أ ّن املسيح سيقيم
ملكوت ًا عىل هذه األرض ،إنمّ ا يعتقدون أنّه ملكوتًا يهوديًّا .يعتقدون أ ّن املسيح
كل األرض ،فيصدر أحكا ًما ويصلح
الصالح عىل ّ
إلهي) سينرش حكمه ّ
(إنسان غري ّ
كل خطأ.
ّ
ترى املسيح ّية التقليديّة املخلًّص كحمل الله الذي أىت ومات من أجل الجميع.
الصعب عىل الكثريين رؤية املسيح كملك حاكماً عىل األمم بسلطان
لذا ،من ّ
عظيم .مع أنّه قد ُوصف عىل هذا الشّ كل.
السامء مفتوحة وإذا فرس أبيض والجالس عليه يدعى أمي ًنا وصادقًا
«ث ّم رأيت ّ
وبالعدل يحكم ويحارب .وعيناه كلهيب نار وعىل رأسه تيجان كثرية .وله إسم
مكتوب ليس أحد يعرفه إال هو .وهو مترسبل بثوب مغموس بدم ويدعى اسمه
السامء كانوا يتبعونه عىل خيل بيض البسني ب ًّزا
كلمة الله .واألحياء الذين يف ّ
أبيض ونق ًّيا .ومن فمه يخرج سيف ٍ
ماض ليك يرضب به األمم وهو سريعاهم
بعصا من حديد وهو يدوس معرصة خمر سخط وغضب الله القادر عىل ّ
كل
ً
ورب األرباب» (رؤيا
يشء .وله عىل ثوبه وعىل فخذه إسم مكتوب ملك امللوك ُّ
يوح ّنا الالهويت 19:11ـ .)16
قصة ُدعيت يف
قصة املسيح هذه ،اآليت عىل هذه األرض يف ملكوت الله ،هي ّ
ّ
السارة» .إنمّ ا حرصت املسيح ّية التقليديّة هذه
كتب العهد الجديد «بالبرشى ّ
السارة
البرشى برسالة تحيك عن شخص يسوع املسيح .لذا فهم تجاهلوا البرشى ّ
التي أىت بها يسوع املسيح :أنّه سيعود ليقيم ملكوت الله ليحكم وميلك عىل
األرض!

برشى ملكوت الله

ليس فقط كانت اليهوديّة واملسيح ّية عىل خالف الواحدة مع األخرى حول دور
املسيح ،إنمّ ا أيضً ا أساءت كلتاهام فهم ال ّرؤيا التي أعطاها إالههم لإلنسان .الكتاب
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املق ّدس هو رؤيا متواصلة ،من ِسفر التكوين إىل ِسفر ال ّرؤيا ،عن مخطّط الله
السنة املاضية من التاريخ ـ زمن اإلنسان
الستة اآلالف ّ
وهدفه لإلنسان .فخالل ّ
عىل األرض منذ خلق آدم وح ّواء ـ كان الله يكشف بتد ّرج عن مخطّطه وهدفه.
السارة.
ُدعي هذا الكشف
التدريجي يف الكتابات املق ّدسة باإلنجيل ـ البرشى ّ
ّ
ليهيء الطريق ملجيء (األ ّول)
يبدأ إنجيل مرقس باإلعالن أ ّن ً
شخصا سوف يأيت ّ
ليسوع املسيح .وهذا الشّ خص هو يوح ّنا املعمدان .إنمّ ا يبدأ مرقس بالفعل
بقوله« ،بدء إنجيل يسوع املسيح ابن الله .كام هو مكتوب يف األنبياء ها أنا
أرسل أمام وجهك ماليك الذي يه ّيئ طريقك ق ّدامك .صوت صارخ يف الرب ّية أع ّدوا
طريق ال ّر ّب .اصنعوا سبله مستقيمة .كان يوح ّنا يع ّمد يف الربّية ويكرز مبعمود ّية
التوبة ملغفرة الخطايا» (إنجيل مرقس 1:1ـ .)4
يقول أ ّن هذه هي بداية إنجيل يسوع املسيح .هو ال يقول أنّه إنجيل يحيك
السا ّرة التي أعطاها
عن شخص يسوع املسيح .بل ،من الواضح أنّها بدء البرشى ّ
يسوع املسيح .وهذه البرشى هي ال ّرسالة التي أىت بها املسيح ليبشرّ بها ويكشفها
لإلنسان يف ذاك ال ّزمن .كانت رسالة حول مخطّط وهدف الله الذي كان يُت َّمم
بيسوع املسيح.
السا ّرة هو ال ّرسالة التي بدأ املسيح يعلّم بها عندما بدأ
«بدء» هذه البرشى ّ
بكهنوته ،بعد أن ه ّيأ يوح ّنا الطّريق .لرنكّز عىل جزء من رسالة يسوع املسيح
الذي بقي مبهماً  ،نظ ًرا لقرص نظر املسيح ّية التقليديّة ،مبوضوع الكشف الكامل
لهدف املخلّص ـ املسيح.
«وبعد أن أسلم يوح ّنا جاء يسوع إىل الجليل يكرز ببشارة ملكوت الله ويقول
قد كمل ال ّزمان واقرتب ملكوت الله .فتوبوا وآمنوا باإلنجيل» (إنجيل مرقس :1
.)14
السا ّرة حول ملكوت الله .قال أ ّن زمن امللكوت
بدأ يسوع يبشرّ برسالة البرشى ّ
أصبح وشيكًا ،أل ّن من سيحكم يف ذاك امللكوت كان حينها عىل األرض .مل يكن
ليقيم ملكوته حينها ،إنمّ ا كان يحمل برشى سا ّرة عنه.
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السبت.
السا ّرة) عندما راح يبشرّ اليهود يف ّ
جاء يسوع بنفس اإلنجيل (البرشى ّ
«وكان يسوع يطوف ّ
كل الجليل يعلّم يف مجامعهم ويكرز ببشارة امللكوت
(»...إنجيل متّى .)23 :4
كانت هذه رسالة مه ّمة ج ًّدا حتّى أنّه أدخلها يف تعليامته لتالميذه عندما علّمهم
السموات ،ليتق ّدس اس ُمك .ليأت
كيف يُصلّوا« .فصلّوا أنتم هكذا .أبانا الذي يف ّ
الصالة ويسوع يُظهر أيضً ا
ملكوتُك ( »...إنجيل متّى  9 :6ـ  .)10وتنتهي هذه ّ
الشير .ألنّ لك امللك
أهم ّية هذا امللكوت« .وال تدخلنا يف تجربة لكن ن ّجنا من رّ ّ
والق ّوة واملجد إىل أبد اآلبدين .آمني» (إنجيل متّى  .)13 :6األمثولة التي يجب أن
نتعلّمها هي أ ّن امللكوت هو يف سلطة الله اآلب.
يكشف يسوع املسيح أ ّن الله يريد من اإلنسان أن يتطلّع لل ّزمن الذي سيأيت
مبلكوته عىل هذه األرض ليحكم العامل .فيجب أن يكون هذا نقطة الترّ كيز
األساس ّية عند اإلنسان ،إىل ح ّد قال املسيح أ ّن اإلنسان يجب أن يصليّ بحرارة
لريى مجيء ذاك امللكوت عىل هذه األرض.
وبّخ املسيح أتباعه قائال ً لهم أن يركّزوا عىل هدف ملكوت الله« .لكن اطلبوا
أ ّوال ًملكوت الله و ِب ِّره ( »...إنجيل متّى  .)33 :6عظّم أهميّة هذا امللكوت عندما
كل إنسان.
ساوى ال ّرغبة لرؤية مجيء ذاك امللكوت بال ّرغبة يف ب ّر الله يف حياة ّ
استخدم يسوع رموزًا وأمثاال ً عديدة ليبشرّ مبلكوته .أعطى بإحدى املناسبات
مثَال ً مع ّي ًنا ،أل ّن ال ّناس اعتقدوا أ ّن امللكوت سيأيت يف ذلك الوقت« .وإذ كانوا
يسمعون هذا عاد فقال مثال ً ألنّه كان قري ًبا من أورشليم وكانوا يظ ّنون أنّ
ملكوت الله عتي ٌد أن يظهر يف الحال .وقال إنسان رشيف الجنس ذهب إىل
كورة بعيدة ليأخذ لنفسه ُملكًا ويرجع .فدعا عرشة عبيد له وأعطاهم عرشة
أُمناء وقال لهم تاجروا ح ّتى آيت .وأ ّما أهل مدينته فكانوا يبغضونه فأرسلوا وراءه
ِسفارة قائلني ال نريد أن هذا ميلك علينا» (إنجيل لوقا 11 :19ـ .)14
أعطى يسوع املسيح هذا املثل ليصف جزئ ًّيا ما سيحصل نبويًّا بالنسبة للملكوت.
(الساموات) .فعل هذا بعد
وصف نفسه كرجل محرتم ذهب إىل بالد بعيدة ّ
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موته وقيامته من املوت .رشح الحقًا يف هذه اآليات كيف سيعود الحقًا ويطالب
خ ّدامه ما فعلوه بالذي قد ائتُمنوا عليه .يُظهر هذا املثل حقيقة قدمية :ال يريد
بحق ،أن يحكم عليه ملكوت الله.
اإلنسان ّ
ملكوت عىل وشك أن يأيت إىل هذا العامل ويحكم عىل مخلوقات الله .إنمّ ا ال يريده
بغض ال ّنظر عماّ يريده اإلنسان ،حكومة الله لحكم العامل هي آتية .ال
اإلنسانّ .
يه ّم إن كان العامل يؤمن بذلك أو يريده .يسوع املسيح ٍ
آت فور انتهاء أحداث
آخر ال ّزمن!
الحظ ما تقوله الكتابة التّالية مبوضوع بدء أحداث آخر ال ّزمن.
«ث ّم خرج يسوع ومىض من الهيكل .فتق ّدم تالميذه ليك يروه أبنية الهيكل .فقال
الحق أقول لكم أنّه ال ُيرتك ههنا حجر عىل
لهم يسوع أما تنظرون جميع هذهّ .
حجر ال ُينقض .وفيام هو جالس عىل جبل ال ّزيتون تق ّدم إليه التالميذ عىل انفراد
قائلني قل لنا متى يكون هذا وما هي عالمة مجيئك وانقضاء الدّ هر» (إنجيل
متّى  1 :24ـ .)3
كان التالميذ يتأ ّملون أبنية الهيكل وهم ميشون مع يسوع .فقال لهم املسيح
أ ّن الوقت سيأيت حني يته ّدم الهيكل ،وال يبقى حجر عىل حجر .أغلب معلّمي
والحس يف أورشليم.
الحقيقي
ال ّناموس يعتقدون أ ّن هذا يعني دمار الهيكل
يّ ّ
ّ
مل يفهموا أ ّن املسيح كان يتكلّم عن أمر سيحدث يف املستقبل يف هيكل ال ّر ّب
وحي ـ الكنيسة .حصل نفس سوء الفهم عندما سأل اليهود املسيح عن عالمة
ال ّر ّ
وقال لهم« ،ا ُنقضوا هذا الهيكل ويف ثالثة أ ّيام أُقيمه» (إنجيل يوح ّنا .)19 :2
الحس .يف كلتا الحالتني ،مل يفهم
سخروا منه ألنّهم اعتقدوا أنّه يتكلّم عن الهيكل يّ ّ
وحي الذي كان املسيح يتكلّم به.
ال ّناس املغزى ال ّر ّ
بعد هذا ،أراد التالميذ أن يعرفوا أكرث عن التوقيت املح ّدد لهذا الحدث وعن
عالمة مجيئه وعن آخر العهد (ال ّزمن).
متّت ترجمة كلمة «عهد» أحيانًا إىل كلمة «العامل» .لهذا يعتقد الكثريون أ ّن هذا
الكالم يعني نهاية العامل .إنمّ ا هو ال يحيك عن أحداث رؤيويّة تد ّمر العامل ،بل

مسيح آخر ال ّزمن

25

عن «زمن معينّ » يف العامل ـ آخر زمن .وهذا يدخل يف الخانة نفسها التي توجد
فيها نبوءات إنجيل ّية أخرى تتكلّم عن آخر زمن ،حني ستأيت أحداث نبويّة عىل
األرض ،ليس لتدمريها بل إلنهاء حكم اإلنسان عليها وامليض بها إىل عهد جديدـ
إىل ملكوت الله.
السؤال الذي طرحه بيالطس عىل يسوع.
لهذا نرى أهميّة ّ
«ث ّم دخل بيالطس أيضً ا إىل دار الوالية ودعا يسوع وقال له أنت ملك اليهود.
أجابه يسوع أمن ذاتك تقول هذا أم آخرون قالوا لك ع ّني .أجابه بيالطس يّ
ألعل
يهودي .أمتك ورؤساء الكهنة أسلموك إ ّيل .ماذا فعلت .أجاب يسوع مملكتي
أنا
ّ
ليست من هذا العامل .لو كانت مملكتي من هذا العامل لكان خ ّدامي يجاهدون
ليك ال أُسلّم إىل اليهود .ولكن اآلن ليست مملكتي من هنا .فقال له بيالطس
أفأنت إذًا ملك .أجاب يسوع أنت تقول أنيّ ملك .لهذا قد ُولدت أنا ولهذا قد
للحقّ .
الحق يسمع صويت» (إنجيل يوح ّنا
كل من هو من ّ
أتيت إىل العامل ألشهد ّ
 33 :18ـ .)37
ت ُرجمت كلمة «العامل» يف هذه اآليات ،من الكلمة اليونان ّية نفسها (كوزموس
 )kosmosالتي نجدها يف إنجيل متّى  24تحت لفظة «دهر» .فهذه الكلمة ،التي
ت ُرجمت إىل «العامل» ،قد استُخدمت غال ًبا يف إطار يعني البرشيّة أو اإلنسان يف
«أحب
العامل .يف آية مألوفة ج ًّدا تستشهد بها املسيح ّية التقليديّة غال ًبا ،يقول
ّ
الله العامل كث ًريا لهذا أرسل له ابنه الوحيد» .فاألكرثيّة تفهم هذا كام جاء يف
الحس (األرض).
ال ّنص ،ليعني اإلنسان (ال ّناس) وليس العامل يّ ّ
كان املسيح يقول حرفيًّا ،أ ّن ملكوته ليس من عامل اإلنسان .ملكوته سيأيت بعد
هذا العهد ـ بعد زمن حكم اإلنسان هذا يف العامل .لن يحكم اإلنسان نفسه
بعد ذلك ،بل سيحكمه ملكوت الله ـ يف هذا العهد الجديد .وهذا هو الكشف
السا ّرة» ،اإلنجيل .سيأيت يسوع املسيح يف
املتواصل يف الكتاب املق ّدس« ،البرشى ّ
الحقيقي وال ُيمن للجميع يف عهد الله!
بالسالم
نهاية زمن اإلنسان ويأيت أخ ًريا ّ
ّ
السا ّرة» عن ملكوت الله ،يجب أن مي ّر العامل مبحنة عظيمة
قبل أن تت ّم «البرشى ّ
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آخر ال ّزمن
ّ

يف آخر ثالث سنوات ونصف ،التي ستأيت بنهاية حكومات اإلنسان .سيقاوم العامل
ويحارب ض ّد هذا امللكوت .هذه هي آخر مرحلة من أحداث آخر ال ّزمن التي
ُحيك عنها يف أسفار الكتاب املق ّدس .ستصل هذه األحداث إىل أو ّجها مع آخر
القصة بتفاصيل أكرث بالفصول التّالية.
وأفظع حرب عامل ّية ثالثة .سنتناول ّ

روحي
ملكوت
ّ

هناك ناحية أخرى تتعلّق مبلكوت الله ،بحاجة للتوضيح أكرث بعد .سيحكم هذا
امللكوت عىل األرض ،ويبدأ عند عودة يسوع املسيح .إنمّ ا الذين هم عىل األرض
لن يكونوا يف هذا امللكوت .هو فقط س ُيحكم عليهم.
كثريون يف املسيحيّة التقليديّة ال يفهمون ذلك ألنّهم يعلّمون أ ّن امللكوت يتعلّق
بالساموات (الج ّنة) .يأيت هذا اإلختالط معظمه من كتابات تتكلّم عن امللكوت
ّ
الصعود إىل الج ّنة ليكونوا يف هذا
الساموات .لذا اعتقدوا أ ّن عليهم ّ
يف إطار ّ
فبكل بساطة ،هم ال يستطيعون أن يفهموا أ ّن امللكوت يأيت من الله.
امللكوتّ .
يأخذ ق ّوته وسلطانه من الله ،لكن سيأيت ليحكم عىل هذه األرض يف نهاية هذا
العهد .إنمّ ا ما هو هذا امللكوت؟
غني إىل ملكوت
« فقال يسوع لتالميذه ّ
الحق أقول لكم أنّه يعرس أن يدخل ّ
غني
ّ
السموات .وأقول لكم أيضً ا أ ّن مرور َج َمل من ثقب إبرة أيرس من أن يدخل ّ
إىل ملكوت الله» (إنجيل متّى 23 :19ـ .)24
الغني أن يتبع الطريق التي تؤ ّدي إىل امللكوت.
يرشح يسوع كم من ّ
الصعب عىل ّ
وحي إىل نظرة الفرد إىل نفسه .إنّه سلوك
يف هذا اإلطار ،يرمز الغنى يّ ّ
الحس أو ال ّر ّ
الكربياء ـ كيف ترى الطّبيعة اإلنسان ّية نفسها .هي تسعى لت ّربر نفسها .متيل
طبيعة اإلنسان إىل أن ترى نفسها عىل صواب؛ هي غن ّية يف عينيها .إىل ح ّد ال
الصعب تغيري عقل متكبرّ ومتشاوف
تستمع إىل تعليامت أو إصالحات الله .من ّ
ض ّد إرادته .مع ذلك يوضح لنا ال ّر ّب ج ّي ًدا أنّه علينا أن نتوب عن طرقنا ونتبع
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الحقيقي األوحد والوحيد الذي يقودنا إىل امللكوت .لكن ،م ّرة أخرى،
طريق الله
ّ
ما هو هذا امللكوت؟
السموات» املذكور هنا هو ملكوت الله .يظهر أ ّن له نفس املصدر ـ
«ملكوت ّ
الساموات .تتكلّم هكذا عبارات عن نفس األمر.
يجب أن يأيت من عند الله من ّ
من األسهل لك أن تفهم ذلك عندما تفهم دور املسيح .سيأيت إىل هذه األرض
يل كملك امللوك .سيحكم هذا امللكوت األرض ـ يحكم
ليحكم يف ملكوت فع ّ
البرش أللف عام كام أرشنا إىل ذلك سابقًا .إنمّ ا ما يصعب عىل ال ّناس أن يفهموه
روحي.
هو أ ّن ملكوت الله هو
ّ
الله اآلب ـ إله ابراهيم ،إسحق ويعقوب ـ يَه َوه (اإلله األز ّيل) العهد القديم ،هو
روحيُ ،مك َّون من روح .ق ّوته ،التي بها صنع الكون ،هي من روحُ .دعيت
كائن
ّ
غال ًبا بال ّروح القدس ،ألنّها تنبع من الله الذي هو ق ّدوس .ال ّروح القدس هو
الق ّوة التي تأيت من الله .هو ليس كائ ًنا منفصال ً كام يعتقده البعض (أو «الشبح
الق ّدوس» كام يقول الغرب ّيون).
روحي وهو خلق كائنات روح ّية أخرى تدعى املالئكة .هناك
الله اآلب هو كائن
ّ
مملكة روحيّة ،حيث تسكن املالئكة .مت ّرد بعض هذه املالئكة عىل الله ،برفقة
لوسيفورس ،ونُفيت إىل هذه األرض .أصبحت تُعرف بالشّ ياطني ،أرواح متم ّردة،
ومالئكة متدنّية .وأصبح لوسيفورس يُعرف بإبليس ،أمري الشّ ياطني .رغم ورود
هذه األمور باإلنجيل بوضوح ،قليل من ال ّناس يص ّدقها فعال ً.
حس.
وبعد ،الله هو روح ،وابنه أيضً ا هو اآلن روحُ .ولد يسوع املسيح يف عامل يّ ّ
برشي
أبوه كان يَه َوه (ال ّر ّب اإلله) ،وأ ّمه كانت العذراء مريم .عاش ككائن
ّ
لكل البرش.
بيولوجي ،إىل أن قُتل ومات بصفته ِفص ًحا ّ
ّ
تكلّم الرسول بطرس عن ذلك حني قال« :فإ ّن املسيح أيضً ا تألّم م ّرة واحدة من
أجل الخطايا .البا ّر من أجل األمثة ليك يق ّربنا إىل الله ُمامتًا يف الجسد ولكن ُمحي ًيا
يف ال ّروح» (رسالة بطرس ال ّرسول األوىل .)18 :3
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أصبح يسوع أ ّول إنسان يقوم من املوت ليصبح كائ ًنا روح ًّيا ،مولو ًدا لعائلة
روح ّية ـ التي هي أعىل من مملكة املالئكة .بعد موته ،ظهر لتالميذه بجسده
البرشي وعلّمهم مل ّدة أربعني يو ًما .تستطيع الكائنات ال ّروح ّية أن تظهر لإلنسان
ّ
السلطة لذلك .عندما تكون هذه الكائنات بشكلها
بشكل ّ
برشي اذا أعطاها الله ّ
وحي ،ال ميكن لإلنسان أن يراها.
ال ّر ّ
بعد أن قام يسوع من املوت ،ظهر ملريم يف اليوم التايل ،وطلب منها أن تذهب
لتالميذه وتقول لهم ،أنّه ذاهب اآلن إىل أبيه وأبيهم .كام وظهر الحقًا يف نفس
ذلك اليوم ،قرابة املساء ،لشخصني كانا ميشيان ،وتكلّم معهام عن أحداث األيّام
التي سبقت .إنمّ ا مل يتع ّرفا عليه إال بعد أن تركهام ومىض« .فانفتحت أعينهام
بكل بساطة من أمام
وعرفاه ث ّم اختفى عنهام» (إنجيل لوقا  .)31 :24اختفى ّ
أعينهام.
الحقًا ً يف ذلك املساء ،ظهر يسوع لتالميذهِ .
الحظ ما حدث.
«وملّا كانت عش ّية ذلك اليوم وهو أ ّول األسبوع وكانت األبواب مغلقة حيث كان
التالميذ مجتمعني لسبب الخوف من اليهود جاء يسوع ووقف يف الوسط وقال
لهم سال ٌم عليكم» (إنجيل يوح ّنا  .)19 :20مع أ ّن األبواب كانت موصدة حيث
كان التالميذ موجودين ،ظهر املسيح فجأة يف وسطهم وكلّمهم.
إليك مقطع آخر يحيك عن نفس املناسبة.
السالم
«وفيام هم يتكلّمون بهذا وقف يسوع نفسه يف وسطهم وقال لهم ّ
عليكم .فجزعوا وخافوا وظ ّنوا أنّهم نظروا رو ًحا .فقال لهم ما بالكم مضطّربني
جسوين وانظروا
وملاذا تخطر أفكار يف قلوبكم .انظروا ّ
يل .إين أنا هوّ .
يدي ورج ّ
فإنّ ال ّروح ليس له لحم وعظام كام ترون يل» (إنجيل لوقا  36 :24ـ  .)39خاف
التالميذ كث ًريا ،ما اضط ّر بيسوع أن يخفّف عنهم .فقال لهم أنّهم ال يستطيعون
أن يروا ال ّروح ،وأثبت لهم أنّه حقًّا تجلىّ لهم بالجسد.
إذًا ،عندما يأيت يسوع املسيح يف مملكته كملك امللوك ،ليحكم عىل العامل كلّه،
حس كام فعل لتالميذه .سيكون يسوع املسيح ملك امللوك يف
سيظهر بجسد يّ ّ
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مملكته .إنمّ ا اآلخرون الذين هم جز ًءا من امللكوت ،سيأتون أيضً ا إىل هذه األرض
مع يسوع املسيح.
مل ّدة  6000سنة خلت ،كان الله يدعو البعض لريثوا مع يسوع املسيح يف ذلك
امللكوت .سيعودون معه ليحكموا عىل األرض يف ملكوت الله .هؤالء هم الذين
تكلّمنا عنهم سابقًا يف هذا الفصل ،الذين أتوا من مختلف األجناس والجنسيّات
حس ّية مع مرور ال ّزمن) ،والذين اشترُ وا بدم
املوجودة عىل األرض (كائنات برشيّة ّ
يسوع املسيح .إنمّ ا الحظ ما يقول عن دورهم يف املستقبل ...« :ألنّك ذُبحت
واشرتيتنا لله بدمك من ّ
كل قبيلة ولسان وشعب وأ ّمة .وجعلتنا إللهنا ملوكًا
وكهنة فسنملك عىل األرض» (رؤيا يوح ّنا الالهويت 9 :5ـ .)10
هؤالء هم املئة واألربعة واألربعون ألفًا املذكورون يف ِسفر ال ّرؤيا ،الذين
سيقومون من املوت عند رجوع املسيح .سيحكمون معه يف ملكوت الله عىل
هذه األرض مل ّدة ألف سنة .جعلهم الله كهنة وملوك وسيأتون مع املسيح عندما
كل أعضائه هم كائنات روح ّية ـ مك ّونون من
روحي أل ّن ّ
يعود .هذا امللكوت هو
ّ
روح ـ يف عائلة الله.
روحي وسيملك فوق البرش عىل األرض .والذين
ملكوت الله هو ملكوت
ّ
سيعيشون حياتهم البيولوج ّية خالل ذاك ال ّزمن ـ خالل حكم املسيح أللف سنةـ
لن يكونوا جز ًءا من هذا امللكوت .بل فإ ّن هذا امللكوت سيملك عليهم فقط.
لكل واحد ،يف حينه ،الفرصة ألن يكون جز ًءا من
إنمّ ا هدف الله هو أن يكون ّ
نفس ذاك امللكوت ،إن هو اختار ذلك .سنتناول هذه األمور بتفصيل أكرث يف
فصل آخر.
بعد أن أوضحنا دور املسيح املخلّص ،نحتاج هنا أن نوضّ ح عن ال ّزمن الذي
نعيش فيه .لقد حان زمن رجوع يسوع املسيح إىل هذه األرض .نحن يف ختام
الستة آالف سنة التي أُوكل فيها اإلنسان ليحكم ذاته .نحن يف خض ّم زمن املنتهى
ّ
النبوي .معظم ال ّنبوءات املتعلّقة بالكنيسة آلخر األزمان قد متّت وتحقّقت.
ّ
سنتكلّم عنها الحقًا أيضً ا ،انمّ ا أ ّوال ً ،تحتاج أن تعرف عن سرية األحداث اآلتية
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التي ستكشف وتبينّ ص ّحة ما كُتب يف هذا الكتاب.
حس ّية عىل وشك أن تنفجر عىل هذه األرض .إنّها
رّ
تحض ج ّي ًدا أل ّن محنة عظيمة ّ
بغض النظر عن شعورك تجاهها.
آتية ال محالةّ ،

الفصل الثاين

السابع
الختم ّ
بعد تحرير هذا الكتاب ،لن يبقى سوى القليل من الوقت حتى تأيت األحداث
الكارثيّة عىل هذه األرض .وأيضً ا ،وأنت تقرأها ستكون التوقّعات التي ذكرتها
هنا ،ربمّ ا ،يف طريقها إليك.
الخراب وال ّدمار اآليت قري ًبا ،هو عظيم لدرجة قال عنه الله أننا مل نشهد مثله
الستة آالف .ستستم ّر هذه املحنة
طوال م ّدة اإلنسان عىل هذه األرض ،وسن ّيه ّ
الطبيعيّة مل ّدة ثالث سنوات ونصف .من ث ّم ،يف اليوم األخري ،سيأيت ال ّدمار األعظم
عىل اإلنسان ،مع الحرب العامليّة الثالثة ال ّناهية .يف ذاك اليوم ،سيأيت الله بنفسه،
بال ّدينونة واملوت وال ّدمار عىل هذا العامل .يف نفس ذاك اليوم ،سريجع يسوع
املسيح ،املخلّص املنتظر ،مع أعضاء عائلة الله املئة واألربعة واألربعني ألفًا،
القامئني من املوت ـ مع ملكوت الله ـ ليملك عىل األرض .سيبدأ عىل هذه األرض،
عاملي جديد ،بحكومة عامليّة واحدة.
نظام ّ
سيقوم يف ذلك اليوم ،ال ًناس األقدمون (هابيل ،نوح ،أيّوب ،أبرام ،ساره ،موىس ،داود،
راعوث ،دانيال ،بطرس ،بولس ،يوح ّنا وكثريون ممن ذُكروا يف الكتاب املق ّدس).
سيبدو هذا من الجنون لك ،إنمّ ا هذا ما سيحصل بالتحديد .وسيحصل قري ًبا.
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قال الله مسبقًا ،أ ّن معظم ال ّناس لن يص ّدقّوا ما سيحدث .وال حتّى حني سيغرق
العامل يف األوقات األكرث كارث ّية شهدها حتّى اآلن .سيبدو لك من املستحيل ج ًّدا
حدوث مثل هكذا أمور ،ما سيجعلك تتوقّف عن القراءة هنا .إنمّ ا يف حال ...لو
كان هناك إمكانية ولو ضئيلة لحدوثها ـ أال تعتقد من الحكمة لك أن تعرف ما
تستنظره ،حتّى إذا ما حدث فعالً ،متا ًما كام سريد يف هذا الكتاب ،تستطيع أن
رصف حياله بحكمة أكرب؟
تعرف كيف تت ّ
رصف حيال ما سيبدأ يتحقّق رسي ًعا،
خيص للت ّ
كلّام أرسعت باتّخاذك موقفك الشّ ّ
كلّام تج ّهزت أكرث لتتخطّى املرحلة وتنجو ،وبذلك تق ّدم املساعدة للذين تح ّبهم،
حتّى يتمكن لهم ،هم أيضً ا ،أن ينجوا.
مل يقل لنا الله مسبقًا ،عن عظمة هذه األحداث فقط ،بل وأيضً ا قال لنا عن البالد
واألماكن املح ّددة التي ستخترب ويالت وكوارث مع ّينة.
شهادة الله التي أعطاها عن محنة آخر ال ّزمن وعن اندالع آخر حرب عامل ّية ،هي
حقيق ّية .ستشهد مناطق شامل القا ّرة األمرييك ّية وحدها ،كوارث مريعة تفوق
شعبي كندا
النبوي ،سنأخذ مثال ً،
كل خيال .حتّى نتمكّن أن نتص ّور هذا العدد
ّ
ّ
ّ
والواليات املتّحدة سويًّا .مع أن العدد سيكون بعد أكرب ،إنمّ ا لنأخذ مثال ً رقم 300
مليون .مل تذكر نبوءات دمار آخر ال ّزمن أرقا ًما مح ّددة من البرش ،إنمّ ا تكلّمت
بالنسب ّية .إن كان ال ّرقم اإلجاميل هو  300مليون ،فالثلثني ،أو  200مليون منهم،
سيموت يف البضعة األشهر األوىل .ومن املئة املليون الباقية ،سينجو فقط ،٪10
أي عرشة ماليني نسمة ،ليعيشوا يف العامل الجديد عند قدوم يسوع املسيح .يف
بعض املناطق األخرى من العامل ،سيكون ال ّدمار وخسارة األرواح ،بعد أعظم
بكثري.
ال ميكنك تجاهل أو رفض ما ورد يف هذا الكتاب .إنمّ ا لألسف ،سيتجاهله معظم
ال ّناس ويرفضونه ،متا ًما كام فعلوا يف أيًام نوح .معظم ال ّناس اليوم ال يص ّدقون
القصة حقيق ّية .فبالفعل ،سخر الناس آنذاك من نوح وعائلته.
قصة نوح .إنمّ ا ّ
ّ
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ومل يتوقّفوا عن سخريتهم إال عندما بدأت املياه تعلو ،وظلّت تعلو حتى مات
عاملي ،إنمّ ا ستُعطى الفرصة للماليني ليعيشوا يف العامل
الجميع .سيأيت دمار
ّ
الجديد ،وليس فقط لعائلة واحدة كام يف زمن نوح .إن كنت تسخر مماّ كُتب
السخرية عندما تتحقّق هذه األمور ـ إن مل تكن
هنا ،فأنت أيضً ا ستتوقف عن ّ
قد تحقٌقت حتى اآلن.
ليست هذه ال ّرسالة ،ولن تكون ،شعب ّية .مع ذلك ،هي حقيق ّية ،وستت ّم متا ًما كام
ذُكر .ال يهت ّم الله وال يتأث ّر مبا هو مألوف عند اإلنسان .أخ ًريا ،وبعد ستّة آالف
سنة ،آن األوان لإلنسان أن يستمع لكالم الله فيام هو يكلّمه بشكل مبارش أكرث.
السنوات وال ّنصف األخرية
سيأتيك هذا التحذير بوترية أعظم يف فرتة الثالث ّ
الساحة ،تدعمهام ق ّوة الله مع إشارات وعجائب،
تلك .سيظهر شخصان عىل ّ
وسيتكلّامن بجرأة عن نفس األمور التي ذُكرت هنا .تحتاج أن تحتاط منها حتى
تتمكن أن تتجاوب برسعة أل ّن الوقت سيكون قص ًريا.

شاهدا آخر ال ّزمن

قبل أن تندلع الحرب العامليّة الثالثة واألخرية ،سيبدأ شاهدان ،مرسالن من عند
الله ،بالقول والقيام بأعامل عظيمة عىل هذه األرض .سيدوم عملهام م ّدة ثالث
سنوات ونصف .الحظ ما سيحدث لهام عندما تنتهي مه ّمتهام.
الصاعد من الهاوية سيصنع معهام حر ًبا ويغلبهام
«ومتى متّام شهادتهام فالوحش ّ
ويقتلهام» (رؤيا يوح ّنا الالهويت .)7 :11
السابعة واألخرية يف
الوحش املذكور هنا ،هو ق ّوة عسكريّة تأيت من أوروبّا للم ّرة ّ
التاريخ .ستتح ّرك وتتو ّجه ق ّوتها وهدفها بأُمرة املالك الدينء لوسيفورس ـ إبليس،
الذي له سلطة للتأثري عىل عقول الناس ليصنع إرادته .هذا هو الكائن نفسه
الذي ح ّرك هتلر وغريه ،ليصنعوا إرادته خالل الحرب العامل ّية الثّانية.
والسخرية وحتى إىل احتقار أفكار ومعرفة
مييل ال ّناس إىل عدم املباالت والتّجاهل ّ
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وحي ـ الذي ليس
مامثلة ،ألنّهم ال يستطيعون التّعاطي مع ما هو من العامل ال ّر ّ
حس ّية ويثبتوه بطريقة علم ّية .إنمّ ا
له أساليب دنيويّة لريوه ويقيسوه بطريقة ّ
وحي عىل هذا العامل.
هذا ال ينفي حقيقة وجود التأثري ال ّر ّ
الطبيعي
«ولكن اإلنسان
بكل وضوح حني قال:
تكلّم ال ّرسول بولس عن هذا ّ
ّ
ّ
البيولوجي أو الحيوا ّين) ال يقبل ما لروح الله ألنّه عنده
الحس أو
(اإلنسان يّ ّ
ّ
جهالة .وال يقدر أن يعرفه ألنّه إنمّ ا يحكم فيه روح ًّيا» (رسالة بولس ال ّرسول
األوىل إىل أهل كورنثوس .)14 :2
بخصوص هذان الشّ اهدان ،قيل لنا أ ّن هذه القوى العسكريّة األوروب ّية هي التي
ستكون املسؤولة األخرية عن موتهام .فالله ال يهدف فقط ليسمح بحدوث ذلك،
إنمّ ا أيضً ا ليصنع بهذا ،الشّ اهد األخري والعالمة للعامل ،عىل أ ّن هذان هام بالفعل
وبالتحديد من يقول الله أنّهام ـ شاهدا الله.
يتابع القول« :وتكون جثتاهام عىل شوارع املدينة العظيمة التي تدعى روح ًّيا
سدوم ومرص حيث صلب ر ّبنا أيضً ا» (رؤيا يوح ّنا الالهويت  .)8 :11س ُيقتالن
هذان االثنان يف أورشليم مع موافقة وسلطة هذه القوى العسكريّة األوروب ّية.
الصفة الهجائيّة التي أعطاها الله ألورشليم .فقد قال أنها
تجدر اإلشارة هنا عىل ّ
يني ،مصدر العديد من
ت ُدعى روح ًّيا سدوم ومرصّ .
والسبب يعود إىل اإلرتباك ال ّد ّ
مشاكل اإلنسان.
حتى يف زمنه ،أدان يسوع املسيح قادة ال ّدين بسبب نفاقهم وكذبهم مبا يتعلّق
بسبل الله التي ي ّدعون أنّهم يبشرّ ون بها .هؤالء مل ميثّلوا حقًّا الله آنذاك ،واألمور
زادت سو ًءا منذ ذلك الحني.
اليوم ،أورشليم روح ًّيا ،هي مكان ارتباك وتشابك يف املعتقدات الدين ّية .كثري من
الحس املشرتك يبينّ أ ّن
األديان املختلفة ت ّدعي أنّها هي املمثّلة الحقيق ّية لله .إنمّ ا ّ
هذا ال ميكن أن يكون حقيقة.
ذهبت مع زوجتي يف رحلة إىل املدينة القدمية يف أورشليم .رشح
منذ سنتني،
ُ
كل واحدة مختلفة كليًّا عن
لنا الدليل أ ّن املدينة مقس ّمة إىل أربع معتقداتّ ،
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األخرى ،وهي :اإلسالم ،اليهوديّة ،األرمنية واملسيح ّية الغرب ّية التقليديّة .حتّى يف
كل فئة
داخل تلك املسيح ّية التقليديّة ،نجد اختالفات وتقسيامت ال ت ُحىص .إنمّ ا ّ
منها ت ّدعي أنّها هي املمثّلة الحقيق ّية لله ،وأنّها وحدها متلك الحقيقة والطريق
التي تؤ ّدي إىل الله.
الصورة
الله هو الذي يُعلن أ ّن أورشليم متثّل سدوم ومرص ،روحيًّا .سدوم هي ّ
السلويكّ .اذًا ،بال ّنسبة ألورشليم ،هذا يشكّل
الواضحة للفجور
الجنيس واإلنحراف ّ
ّ
إدانة لها ،الحتوائها أديان منحرفة وفاجرة روح ًّيا .مرص هي صفة إنجيل ّية لطريق
الخطيئة التي عىل الجميع أن يخلّص نفسه منها.
ويكمل وصفه ملوت هذين الشّ اهدين ويقول« :وينظر أناس من الشّ عوب
والقبائل واأللسنة واألمم جثتيهام ثالثة أيام ونصفًا وال يدعون جثتيهام توضعان
الساكنون عىل األرض ويهلّلون ويرسلون هدايا بعضهم
يف قبور .ويشمت بهام ّ
الساكنني عىل األرض» (رؤيا يوح ّنا الالهويت
لبعض ألنّ هذين ال ّنبيني كانا قد عذّبا ّ
9 :11ـ .)10
منوذجي! عوض أن يستمع ال ّناس إىل هذين الشّ اهدين ويعرتفوا أ ّن ما
هذا
ّ
يقوالنه هي الحقيقة ،سيفضّ لون موتهام .فهم سيلومونهام ملا سيحصل من
عذابات ،بدل أن يلوموا أنفسهم .لطاملا كره أغلب ّية ال ّناس ما يقوله الله لهم،
ويكرهون ُمرسليه .فقد اختار ال ّناس أن يكره املرسلني من عند الله وحتّى قتل
معظمهم ،عوض أن يسمعوا ال ّرسالة التي يحملونها ويتغيرّ وا!
ستنصب كراه ّية معظم ال ّناس عىل هذين الشّ اهدين بسبب ال ّرسالة التي
ّ
يحمالنها للعامل .فهام لن يحمال فقط تنبيهات شؤم عماّ سيحصل يف آخر ال ّزمن،
تنبيهات يرسلها الله لإلنسان ،بل سيكون لهام سلطان ل ُيلحقا رضبات مد ّمرة
عىل األرض .وهذا كلّه ،جزء من العمل الذي كلّفهام الله به .إنمّ ا ال ّناس بسبب
طبيعتهم الكائنة ،سيكرهونهام ويكرهون رسالتهام ،من غري أن يُدركوا أو يقبلوا
أن ال ّرسالة تأتيهم من عند ال ّر ّب اإلله.
اذًا ،بعد موت هذين الشّ اهدين ،سيحتفل ال ّناس الذين عانوا كث ًريا خالل ثالث
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كل العذابات واآلالم التي م ّروا بها قد انتهت.
سنوات ونصف ،العتقادهم أن ّ
وسيسألون :كيف يُعقل أن يكون هذان مرسالن من عند الله ،وهام منطرحان
عىل شوارع أورشليم ،ال حياة فيهام؟ نتيجة ذلك ،وبواسطة التكنولوجيا الحديثة،
كل من له وصول إىل التلفاز ،أن يرى ال ّدليل عىل موتهام يُبثّ عىل
سيتمكّن ّ
األخبار.
إنمّ ا موت هذان النب ّيان لن ينهي اإلضطرابات الحاصلة عىل األرض .بل عىل
العكس ،كام سنبينّ الحقًا ،سيقوم جيشان عظيامن بتحضريات ليتواجها يف معركة
أخرية عظيمة ـ أعظم معركة رآها العامل حتى اآلن .سيكون يف هذا الوقت ،رجوع
يسوع املسيح ليقيم ملكوته .يف ذلك اليوم الواحد ،سيحدث أعظم دمار ،وتكون
أي يوم من قبل عىل هذه األرض .إنمّ ا هذه امل ّرة
أكرب خسارة يف األرواح ،شهدها ّ
سيكون الله من يُنزلها ،ويضع ح ًّدا لها ويُنهي دمار اإلنسان الذّايت.
إّمنا يف ما يتعلّق بالشّ اه َدين« :ث ّم بعد الثالثة أ ّيام وال ّنصف دخل فيهام روح
حياة من الله فوقفا عىل أرجلهام ووقع خوف عظيم عىل الذين كانوا ينظرونهام.
الساعة
السحابة ونظرهام أعداؤهام .ويف تلك ّ
السامء يف ّ
وسمعوا صوتًا عظيماً من ّ
حدثت زلزلة عظيمة فسقط ِعرش املدينة وقتل بالزلزلة أسامء من الناس سبعة
السامء» (رؤيا يوح ّنا الالهويت :11
آالف وصار الباقون يف رعبة وأعطوا مج ًدا إلله ّ
11ـ .)13
سنرشح ذلك الحقًا بوضوح أكرث .إنمّ ا نقول اآلن ،أنه ستت ّم قيامة هذان الشّ خصان
من املوت ،إىل الحياة ،يف نفس الوقت الذي سيت ّم فيه قيامة املئة واألربعة
واألربعني ألفًا ،العائدين عىل هذه األرض ليحكموا وميلكوا مع يسوع املسيح يف
ملكوته.

السلطة التي أُعطيت للشّ اهدَ ين
ّ

مع أن هذه األحداث النبويّة ستبدو لك بعيدة ج ًّدا عن املعقول يف الوقت
كل هذا جي ًدا ،ألنه سيبدو لك واقعيًّا ،يف وقت
الذي تقرأ فيه هنا ،إنمّ ا تأ ّمل يف ّ
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ليس ببعيد ـ حني تبدأ األمور تتحقّق .فأنت اآلن تتز ّود باملعلومات وميكنك أن
تبدأ تتج ّهز ملا سيأيت .تجاهلها اآلن إن أردت ،إنمّ ا انتظر وانظر الشّ اه َدين وهام
الساحة .فهام لن يتماّ عملهام بالخفاء ،بل سرياهام العامل أجمع .إنمّ ا لن
يدخالن ّ
يقبل العامل بأفعالهام عىل أنّها آتية من الله.
عندما سيبدأ الشّ اهدان اإلعالن عن حلول آخر ال ّزمن ،سيكون لهام سلطة عظيمة
تساند أقوالهام ـ أ ّن ما يقوالنه يأيت من الله ،ألن الله وحده يستطيع أن يقوم مبا
الستة آالف سنة من حكم اإلنسان
يتن ّبآن به .سيعلنان للعامل أنّه وصل إىل نهاية ّ
الذّايت .سيعرف العامل أ ّن الله أوكل اإلنسان بستّة آالف سنة ،ليربهن له أ ّن بإمكانه
كل أنواع الحكومات أو األنظمة اإلقتصاديّة أو املعتقدات الدين ّية أو بناء
اختبار ّ
تربوي ـ إنمّ ا ستبوء كلّها بالفشل ،كام قد فشلت كلّها فعال ً.ال
يل أومنوذج
ّ
عائ ّ
والسعادة
والسالم املستم ّر ّ
يشء يصنعه اإلنسان ميكن أن يولّد الحريّة الحقيق ّية ّ
الدامئة والحياة ال ّرغدة واإلزدهار.
طرق اإلنسان فاشلة ألنّه رفض الطريق الوحيدة التي تولّد النتائج اإليجاب ّية التي
الخاصة منذ وجود
لطاملا كان يصبو إليها ـ طريق الله .فقد اتّبع اإلنسان طرقه
ّ
آدم وح ّواء ،حتّى يف معتقداته الدينيّة التي يتص ّورها آتية من عند الله .لقد ُخدع
االنسان وغ ََّش نفسه ـ مبلء إرادته! فهل نتع ّجب إن كره العامل ال ّرسالة التي
سيحملها الشّ اهدان وهام يقوالن أنّها تأيت من الله الخالق ،العظيم؟
حتّى خالل هذا القرن األخري ،شهد االنسان عه ًدا ال يص ّدق من التكنولوجيا
وانفجار يف املعرفة ،مل يشهده تاريخ األرض من قبل .مع ذلك مل تساعد هذه
السالم للعامل .والشّ اهد عىل ذلك ،عصبة
األمور اإلنسان يف ّ
حل مشاكله ،وتأمني ّ
يحل مشاكله
األمم ،واآلن األمم املتّحدة .والحقيقة واحدة :ال يستطيع اإلنسان أن ّ
بالسالم عىل هذه األرض.
ّ
الخاصة ويأيت ّ
لقد ُحفظ هذا التق ّدم يف املعرفة وهذا التط ّور التكنولوجي السرّ يع عن االنسان،
الستة آالف سنة التي أوكله الله بها ،ليحكم ذاته .فقد منع
إىل نهاية عهد ّ
الله اإلنسان عن هكذا تكنولوجيا ومعرفة ،حتّى آخر ال ّزمن هذا ،ألنّه لو مل
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يفعل ذلك ،لكان د ّمر اإلنسان ذاته ،ومحى وجهه عن وجه هذه األرض منذ
زمن بعيد .نحن اآلن يف ال ّزمن الذي يتطلّب وجوب تد ّخل الله ،قبل أن يقودنا
التكنولوجي إىل سالح دمار شامل أعظم بعد ،إىل ح ّد يفقد اإلنسان
التط ّور
ّ
السيطرة عليه .جاء الله باإلنسان إىل هذه ال ّنقطة من ال ّزمن ليرُ يه أنّه لوال تد ّخله
ّ
خيص ،لكان اإلنسان بالفعل ،د ّمر نفسه.
الشّ ّ
هل تعتقد أن اكتشافات هذا القرن األخري هي مسألة ح ّظ وتوقيت بحتة؟ أو
كل هذه األمور أُخفيت عن اإلنسان إىل عهدنا
أنّك تستطيع فعال ً أن تعي أ ّن ّ
هذا ــ آخر ال ّزمن؟
نحن نعيش يف ال ّزمن عينه ،حيث سيأيت الله عىل إنهاء سبل اإلنسان وحكوماته.
إنمّ ا قبل أن يُرسل ابنه ،املسيح املخلّص ،إلقامة ملكوته ويحكم عىل هذه األرض،
سيعمل الله عىل إخضاع اإلنسان ،حتّى ال يتمكّن بعد اآلن أن يقاومه ويحارب
بكل بساطة.
طرقه .والذين سيستم ّرون مبحاربته ،سيموتون ّ
أعطى الله اإلنسان «حريّة االختيار» ،و»وكالة العقل الح ّر» ،التي تف ّرقه عن
مملكة الحيوان ،الذي يعمل بالغريزة ـ يعمل متا ًما كام متّت برمجته لذلك
منذ الخلق .يعيش الحيوان بفضل غريزته التي برمجها الله له يف داخله ،حتّى
يتجاوب مع أمور مح ّددة من الطبيعة ،بطريقة مع ّينة .يختلف اإلنسان عن
ذلك .فهو مل يُخلق ليعمل آل ًّيا ،إنمّ ا أُعطي ذه ًنا ليفكّر بح ّرية ،ليخلق وليتذكّر،
وبذلك ،القدرة عىل اختيار طريقه بنفسه.
نتيجة حريّة اإلختيار ،وأساس طبيعته الحس ّية ،اتجه اإلنسان إىل ذاته وعمل
عىل طريق «األخذ» واألنانية .ليس الله كذلك! يتطلّع الله إىل غري نفسه .يهت ّم
باآلخرين .يح ّبهم من دون أنان ّية .خطّط الله أن مينح اإلنسان ستّة آالف سنة
ليحكم ذاته ،حتّى يربهن له أنّه ال يستطيع ،ال أن يحكم نفسه وال أن يحكم
اآلخرين ،إن فعل ذلك بعي ًدا عن «طريق» خالقه .وقد برهن اإلنسان ذلك فعالً،
الستة آالف سنة التي خلت!
يف ّ
حان الوقت اآلن ليتّضع اإلنسان ويعرتف أ ّن دمار طرقه الشخصيّة ،سوف يؤ ّدي
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التكنولوجي عن اإلنسان
إىل اإلبادة ،إن مل يتد ّخل الله .لهذا مل مينع الله التق ّدم
ّ
السامح له بالوصول إليه.
يف هذا القرن .فقد أراد أن يريه ما قد يصنع به فور ّ
أ ّخر الله هذا التق ّدم آلخر ال ّزمن هذا ،حتّى يت ّمم شهادة كاملة لحياة اإلنسان،
خالل ستّة آالف سنة من التّاريخ.
اآلن سيت ّم ات ّضاع تشامخ وكربياء اإلنسان من قبل خالقه .سيتغيرّ سلوكه حاملا
الحس ّية .سيكون مستع ًّدا ليخلّصه الله .سيكون جاه ًزا الستقبال
يخترب املحنة ّ
ملكوت الله وحكم يسوع املسيح للعامل.
ق ّرر الله مسبقًا أنّه سيكون شاهدان يعلِنان رسالة آخر ال ّزمن هذه عىل األرض.
سيعطيهام الله سلطة العمل عىل إخضاع اإلنسان .مل يكن قبال ،زمن كهذا .م ّر
زم ٌن حيث أرسل الله بعض ال ّنكبات عىل األرض ـ عىل مرص ـ يف زمن استعباد
كل غنامئها
اإلرسائيليني هناك .أخضع الله مرص إىل ح ّد أنها ألقت يف األخريّ ،
لإلرسائيل ّيني ،العتقادها أنّهم سيهلكونها إن مل تخرجهم من أرضها.
ّ
رصف فرعون آنذاك ،إىل عامل اليوم :التشامخ والكربياء ميأل األرض .يعتقد
يدل ت ّ
الكل أنّه يعرف ما هو األفضل .حتّى يف أمور بسيطة للغاية ،كام األمر يف عامل
ّ
الرياضة مثال ً ،يتجادل ال ّناس حول ما كان يجب أن يُعمل أو ما كان من األفضل
الكل يعتقد أ ّن طرقه ،أفكاره ،دينه ،وجهة نظره
أن يكون .عاملنا ميلء بالكربياء! ّ
هي األفضل.
سيايس ينادي بأن طريقه وآراؤه وسياسته هي
كل
السياسةّ .
ينطبق هذا عىل ّ
ّ
كل قائد يعتقد
األفضل .إنمّ ا األمم ال ميكنها أن توافق .مع تح ّياتنا للشرّ ق األوسطّ ،
للسالم .إنمّ ا ال أحد يستطيع أن يق ّدم
أن أفكاره هي التي تق ّدم ّ
الحل األفضل ّ
السالم .ال أحد من قادة اليوم ميلك الجواب! والذين عىل
لشعب الشرّ ق األوسط ّ
الحياد ،يناظرون مبا يعرفونه ،هم جهلة كاآلخرين ـ إنمّ ا بدرجة أعىل من الكربياء.
تفوح رائحة هذا ال ِعرق من مراسيل األخبار ـ ِعرق روح الكربياء .فهم يُقَولبون
الشخيص .إن كنت ال ترى
ويُجه ّزون األخبار كام يطيب لهم ـ كام يناسب ذوقهم
ّ
ذلك ،فلديك الكثري لتتعلّمه.
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سيحطّم الله هذا الغرور وروح اإلنسان املتشاوف ،قبل أن يقيم ملكوته عىل
األرض .وسيلعب شاهداه دو ًرا أساس ًّيا يف ذلك .إنمّ ا من اللحظة التي يبدأان
فيها عملهام ،لن يص ّدق معظم الناس ،أنهام مرسالن من عند الله .بل سيهزأون
كل من يص ّدقّهام.
ويسخرون منهام ويحتقرونهام كام ويحتقرون ّ
لقد تطلّب ذلك وقتًا ،إنمّ ا حتّى املرصيّون ،يف ال ّنهاية آمنوا أن الله يعمل من
خالل هارون وموىس .يف وقت من األوقات ،أرسل الله بكلمة لفرعون ،قائال ً له:
« ...هكذا يقول ال ّر ّب إله العربان ّيني أطلق شعبي ليعبدوين .ألنيّ هذه امل ّرة أرسل
جميع رضبايت إىل قلبك وعىل عبيدك وشعبك ليك تعرف أ ّن ليس مثيل يف ّ
كل
األرض» (الخروج 13 :9ـ .)14
سريسل الله م ّرة أخرى رضبات عىل األرض تتوافق مع الوقت ،الذي يكون اإلنسان
فيه ،عىل وشك أن يدخل يف حرب عامل ّية ثالثة .سيؤ ّدي اإلضطراب والقوى العاملة
عىل األرض إىل قيامة ق ّوتني عسكريّتني عظيمتني ،تتواجهان الواحدة ض ّد األخرى،
يف أعظم معركة شهدتها األرض.
حتّى أن الله يوضح هويّة هاتني الق ّوتني الج ّبارتني .أ ّولهام ،هي سلطة قدمية
تقوم من جديد ،آتية من أوروبا .ستقوم أوروبا ثاني ًة لتقحم العامل يف حرب عامليّة
ثالثة .والق ّوة التي ستطلقها هتني الق ّوتني ،سوف تس ّبب مبوت مئات املاليني من
الناس.
هذا التهديد هو الحافز الذي سيدفع ببالد الشرّ ق األدىن أن تتو ّحد برسعة غري
معهودة ،لتشكّل تحالفّا أقوى مام كانت هي تتخ ّيله .أعلن الله بالتحديد أ ّن قوى
آسيا وحدها هذه ،سوف تقيض عىل ثلث البرش ـ أكرث من بليون نسمة.
هذا هو العامل وال ّزمان الذي نعيش فيه اآلن .ال أحد يريد أن يص ّدق .ال أحد
يريد أن يعرتف أ ّن هذا معقول .إنمّ ا هذا ما سيحدث .أنا ال أكتب هذا ألقنعكم
أنّه سيحدث ،إنمّ ا فقط ألقول ببساطة أنه سيحدث بالفعل كام ورد هنا .للذين
يتحضون ملا هو محتّم .هذه رسالة سيكرهها
سيسمعون ،نأمل أنّهم سيبدأون رّ
اإلنسان! وسيكره اإلثنني الذَّين سيحمالنها .سيحاول البعض أن يقتلهام قبل
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أوانهام ،لك ّنهم لن يفلحوا .وهذا أيضّ ا ت ّم التنبؤ به!
قبل أن يكشف هذا الكتاب أكرث عن أحداث مح ّددة آلخر ال ّزمن ،التي سيصل
أو ّجها إىل اندالع حرب عامل ّية ،علينا أن نرشح أكرث عن الشّ اه َدين ،مبا أنّهام أ ّول
الساحة قبل اندالع الحرب العامل ّية الثالثة.
من سيظهر عىل ّ
يعلن الله« ،وسأعطي لشاه َد ّي فيتنبآن ألفًا ومئتني وستني يو ًما البسني مسو ًحا»
(رؤيا يوح ّنا الالهويت  .)3: 11فيتن ّبآن هذان اإلثنان باألحداث التي ستأيت ،وتكون
كل يشء ،من خالل عالمات وعجائب ،يف
رسالتهام مسنودة من الله القادر عىل ّ
األغلب عىل شكل رضبات وسيطرة عىل الطقس .بهذه الوسائل ،سيكشف الله
الستة آالف سنة من حكم
أ ّن هذين هام شاهداه ،وأ ّن هذا هو آخر ال ّزمن ،آخر ّ
اإلنسان عىل األرض.
سيكون هذان من روح متواضعة (روح ًّيا ـ البسني مسو ًحا) ،خالفًا عن الذين يف
العامل الذي يحيط بهام ،ألنّهام يعرفان مدى اآلالم التي عىل اإلنسان أن يختربها،
حتّى يتمكّن أن يتح ّول إىل روح .هام عىل علم أيضً ا ،أ ّن ما سيحدث ال يتعلّق
بهام بل مبا يصنعه الله بهدف إنزال ملكوته عىل األرض.
رب األرض» (رؤيا يوح ّنا
«هذان هام ال ّزيتونتان واملنارتان القامئتان أمام ّ
الالهويت .)4 :11هذان يحتالن فعال ًمركز ق ّوة بارز .سيامرسان سلطانًا عىل
األرض ،مل يسبق إلنسان أن مارسه من قبل ـ وال حتّى من بعيد .أعلن موىس
برضبات عظيمة عىل فرعون ومرص ،إنمّ ا ال متثّل هذه الرضبات شيئًا مقارنة ً مع
ما سيقوم به هذان النب ّيان.
«وإن كان أحد يريد أن يؤذيهام تخرج نار من فمهام وتأكل أعداءهام وإن
كان أحد يريد أن يؤذيهام فهكذا ال بد أنّه يقتل» (رؤيا يوح ّنا الالهويت .)5 :11
سيبغضهام الكثريون بغضً ا شدي ًدا ،وسرييدون موتهام .وكثريون سوف يحاولون
كل من يحاول ذلك.
قتلهام .إنمّ ا هام ،فلديهام القدرة عىل إلحاق املوت عىل ّ
وسيحدث هذا األمر غال ًبا وتكرا ًرا ،ما سيزرع الخوف يف قلوب الذين سيحاولون
قتلهام.
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السامء ح ّتى ال
السلطان (يف اليونان ّية سلطة وسلطان) أن يغلقا ّ
«هذان لهام ّ
متطر مط ًرا يف أ ّيام نب ّوتهام ولهام سلطان عىل املياه أن يح ّوالها إىل دم وأن يرضبا
األرض ّ
بكل رضبة كلّام أرادا» (رؤيا يوح ّنا الالهويت  .)6 :11يف البداية ،قليلون
هم من سيؤمنون أ ّن هذان هام مرسالن من الله .انمّ ا مع مرور الوقت ،خالل
السنوات وال ّنصف ،سيميل العامل إىل تصديق ذلك .ميكنهم حينها
هذه الثالث ّ
أن يبدأوا يج ّهزون أنفسهم للذي سيأيت ـ إىل حني مجيء ملكوت الله بذاته ،مع
كل امللوك.
املسيح ـ املخلّص ،كملك ّ
إنمّ ا عند قرابة انتهاء أحداث آخر ال ّزمن ،وقبل رجوع يسوع املسيح ،سينجح
الصاعد من
البعض بقتل هذين الشّ اهدين« .ومتى متّام شهادتهام فالوحش ّ
الهاوية سيصنع معهام حر ًبا ويغلبهام ويقتلهام» (رؤيا يوح ّنا الالهويت .)7 :11

السابع من ال ّرؤيا
الختم ّ

السابع من ال ّرؤيا .ويبدأ عملهام
سيت ّم إعالن مجيء شاه َد ّي الله مع فتح الختم ّ
يف اللحظة التي يفتح فيها هذا الختم .وقد سبق وت ّم فتح ستّة ختوم يف الوقت
الذي أكتب فيه هنا.
حس ّية
الستة األوىل ،تعني أحداث ّ
يعتقد العديد من معلّمي ال ّدين أ ّن الختوم ّ
طبيع ّية سوف تتحقّق عىل األرض .إنمّ ا سيفاجئ آخر ال ّزمن الجميع ،أل ّن الختوم
حس ّية ،بل أمور روح ّية.
الستة األوىل ال تعني أحداث ًا ّ
ّ
تخص كنيسة صغرية ت ّم التن ّبؤ
الستة ،أل ّن هذه األخرية ّ
مل يتن ّبه العامل لفتح الختوم ّ
وحي،
بوجودها يف آخر ال ّزمن .كانت هذه الكنيسة لتخترب أحداثا ًعىل ّ
الصعيد ال ّر ّ
ال مثيل له يف التاريخ .وقد متّت هذه ال ّنبوءات خالل العقد املايض .سنرشح عنها
يف فصل آخر.
السابع يف نفس الوقت الذي يبدأ فيه الشّ اهدان عملهام .إنمّ ا
سيت ّم فتح الختم ّ
السادس ،ستُؤ ّخر محنة آخر ال ّزمن ،إىل حني يكتمل عدد الذين
خالل الختم ّ
سيكونون جز ًءا من ملكوت الله ،عند رجوع املسيح.
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يحض الذين يدعوهم ،يد ّربهم
الستة آالف سنة املاضية ،كان الله رّ
خالل ّ
ويج ّهزهم ليكونوا جز ًءا من ملكوته ،حتّى يحكموا مع يسوع املسيح عندما
يعود .آخر املنض ّمني والذين سيك ّملون عدد املئة واألربعة واألربعني ألفًا ،سيت ّم
تحديدهم خالل هذه الحقبة من ال ًزمن .مل يكشف الله عدد الذين سينض ّمون
الكل .ميكن أن
السادس وم ّدته) ليك ّملوا عدد ّ
يف هذا الوقت املح ّدد (فتح الختم ّ
يكون بضعة عرشات ،أو ربمّ ا بضع مئات ،إنمّ ا هو عدد ضئيل.
السادس ـ ال ّزمن الذي يجب أن
يس ّجل يوح ّنا ال ّرسول ما رأى خالل زمن الختم ّ
السابع أن يفتح.
يُت َّمم كلّ ًيا قبل أن يتمكّن للختم ّ
«وبعد هذا رأيت أربعة مالئكة واقفني عىل أربع زوايا األرض ممسكني أربع رياح
تهب رياح عىل األرض وال عىل البحر وال عىل شجرة ما .ورأيت
األرض ليك ال ّ
الحي فنادى بصوت عظيم
مالكًا آخر طال ًعا من مرشق الشّ مس معه ختم الله ّ
رضوا األرض وال
رضوا األرض والبحر قائال ال ت ّ
إىل املالئكة األربعة الذين أُعطوا أن ي ّ
البحر وال األشجار ح ّتى ُيختم عبيد إلهنا عىل جباههم .وسمعت عدد املختومني
مئة وأربعة وأربعني ألفًا» (رؤيا يوح ّنا الالهويت 1 :7ـ .)4
السادس ،ت ّم ايقاف األربعة املالئكة عن الذي ال ب ّد لهم أن يلقوا به
خالل الختم ً
السابع ،تبدأ أحداث كارث ّية مح ّددة .فإ ّن فتح
عىل األرض .إنمّ ا عند فتح الختم ّ
السابع ،وال ّدمار الذي يليه عندما يُطلق العنان للمالئكة األربعة ،يشري إىل
الختم ّ
الستة
بدء محنة آخر ال ّزمن .فور ختم املئة واألربعة واألربعني ألفًا ،وانتهاء عمل ّ
السابع.
آالف سنة ،يُفتح الختم ّ
السامء نحو نصف ساعة .ورأيت
السابع حدث سكون يف ّ
«وعندما فُتح الختم ّ
السبعة املالئكة الذين يقفون أمام الله وقد أعطوا سبعة أبواق» (رؤيا يوح ّنا
ّ
كل مالك بوقَه معل ًنا إطالق أحداث مع ّينة عىل األرض،
الالهويت 1: 8ـ  .)2يُ َب ّوق ّ
السنوات وال ّنصف من املحنة العظيمة.
خالل الثالث ّ
«وجاء مالك آخر ووقف عند املذبح ومعه مبخرة من ذهب وأعطي بخو ًرا كثريًا
ليك يق ّدمه مع صلوات الق ّديسني جميعهم عىل مذبح الذّهب الذي أمام العرش.
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فصعد دخان البخور مع صلوات الق ّديسني من يد املالك أمام الله .ث ّم أخذ املالك
املبخرة ومألها من نار املذبح وألقاها إىل األرض فحدثت أصوات ورعود وبروق
السبعة األبواق ته ّيأوا ليك يب ّوقوا»
السبعة املالئكة الذين معهم ّ
وزلزلة .ث ّم إنّ ّ
(رؤيا يوح ّنا الالهويت  3 : 8ـ .)6
النبوي.
ويبدأ آخر ال ّزمن
ّ
السادس ،بتبويق
ستبدأ اآلن املالئكة األربعة ،التي أُوقفت عن عملها خالل الختم ّ
أبواقها ،وتطلق البل ّية العظيمة عىل األرض.
تنزل الرضبة األوىل عىل األرض مع تبويق البوق األ ّول« .فب ّوق املالك األ ّول
فحدث برد ونار مخلوطان بدم وألقيا عىل األرض فاحرتق ثلث األشجار واحرتق
ّ
كل عشب أخرض» (رؤيا يوح ّنا الالهويت  .)7: 8سيأيت جوع ودمار وموت بشكل
ال يتص ّوره إنسان.
رأسا ،تبويق البوق التايل« .ث ّم ب ّوق املالك الثاين فكان جبال ً عظيماً
ييل ذلك ً
م ّتق ًدا بال ّنار أُلقي إىل البحر فصار ثلث البحر د ًما .ومات ثلث الخالئق التي يف
السفن»(رؤيا يوح ّنا الالهويت  8 :8ـ  .)9نتيجة
البحر التي لها حياة وأهلك ثلث ّ
البوق األ ّول هي دمار عىل مساحات من اليابسة .أ ّما نتيجة البوق الثّاين هو
خراب يف البحار واملحيطات.
السامء كوكب عظيم كمصباح ووقع عىل
«ث ّم ب ّوق املالك الثالث فسقط من ّ
ثلث األتهار وعىل ينابيع املياه .واسم الكوكب يدعى األفسنتني فصار ثلث املياه
أفسنتي ًنا ومات كثريون من الناس من املياه ألنها صارت م ّرة» (رؤيا يوح ّنا الالهويت
 10 : 8ـ  .)11ال نفهم بعد بالتحديد إىل ماذا ّ
تدل هذه األحداث بالذات .إنمّ ا
ما هو واضح هو أ ّن خالل هذا البوق الثالث ،ستكون أكرث مياه الشفّة مل ّوثة
وسيموت مئات اآلالف من البرش نتيجة ذلك.
ومن ث ّم يب ّوق آخر املالئكة األربعة« .ث ّم ب ّوق املالك ال ّرابع فرضب ثلث الشّ مس
ثلثهن وال ّنهار ييضء ثلثه والليل كذلك»
وثلث القمر وثلث ال ّنجوم ح ّتى يظلم
ّ
الضبات يظلم الج ّو فوق ثلث األرض.
(رؤيا يوح ّنا الالهويت  .)12 : 8بنتيجة هذه رّ
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خصوصا عىل
الساموات أن يُرشق عىل األرض .ما سيؤث ّر عىل املناخ،
ً
س ُيمنع ضوء ّ
برودة األرض السرّ يعة ،ما سيجلب بعد موت وآالم أكرث عىل هذا العامل.
نتائج هذه البل ّية املهيبة لهي عظيمة ،إىل ح ّد يصعب تخ ّيلها ،ومج ّرد ذكرها
كل هذا ،متا ًما كام قاله ال ّر ّب.
يشعرنا باألىس .لكن سيحصل ّ
يأيت هذا ال ّدمار يف األساس ،عىل الواليات املتّحدة ،كندا ،أسرتاليا ،اململكة املتّحدة
وبعض من البلدان يف أقىص شامل غرب أوروبا .عند الله كالم كثري عن أمم اليوم
املتحضة وعن ال ّدمار الهائل الذي سيلحق بهم خالل آخر ال ّزمن اآليت قري ًبا.
رّ
هدف هذا الكتاب ليس إلقناع أح ًدا بهذه األمور ،إنمّ ا إلعالنها قبل حدوثها،
وتتحضوا نسب ًّيا ملا سييل.
حتى تتمكّنوا ،عندما تحدث بالفعل ،أن تتع ّرفوا عليها
رّ
يوضح الله أ ّن معظم الناس لن تص ّدق أ ّن هذه األمور ستحدث فعال ً ،إىل أن تبدأ
تحدث بالفعل .وحتى يف حينها ،لألسف ،نسبة ضئيلة هم من سيص ّدقون ذلك.
ولكن مع توايل هذه األحداث النبويّة ،سيزداد عدد هؤالء .والذين سيستم ّرون
الشخيص.
يرفضون التصديق بعناد ،سيزيدون فقط نسبة الفرص لهالكهم
ّ
فيام نرشح عن هذه األمم ال ّناطقة باللغة اإلنكليزية ،علينا أيضً ا أن نُظهر كم
سيكون دمارها واس ًعا خالل فرتة آخر ال ّزمن كلّها .فقد تكلّمنا جزئيًّا عن ذلك يف
مستهل هذا الفصل.
ّ
تخص هذه األمم ودمارها يف آخر ال ّزمن.
أُعطي لحزقيال نبوءة ّ
السيد ال ّر ُّب من أجل أن ِّك قد ن ّج ِ
ست مقديس
حي أنا يقول ّ
«من أجل ذلك ّ
ِ
بكل مكرهاتِك ّ
ّ
أرجاسك فأنا أيضً ا أج ّز وال تشفق عيني وأنا أيضً ا ال أعفو.
وبكل
ثلثِك ميوت بالوباء وبالجوع يفنون يف ِ
وسطك وثلث يسقط بالسيف من حولِك
ّ
وثلث أذ ّريه يف ّ
وأستل سيفًا وراءهم .واذا أت ّم غضبي وأحللت سخطي
كل ريح
عليهم وتشفّيت يعلمون أنيّ أنا ال ّر ُّب تكلّمت يف غرييت إذا أمتمت سخطي فيهم.
ِ
عيني ّ
كل عابر .فتكونني عا ًرا
وأجعلك خرا ًبا وعا ًرا بني األمم التي حواليك أمام ّ
وتأدي ًبا ودهشً ا لألمم التي حواليك اذا أجريت ِ
فيك أحكا ًما بغضب وبسخط
وبتوبيخات حامية .أنا ال ّر ُّب تكلّمت» (حزقيال  11 :5ـ .)15

46

النبوي
آخر ال ّزمن
ّ

سنرشح الحقًا كيف ينطبق هذا الكالم عىل هذه األمم بالذات .أرسل الله عرب
األزمان ،أنبياءه لشعبه .فلم يسمعوهم .حان الوقت اآلن لريى اإلنسان سلطان
وجربوت الله .سيتواضع اإلنسان ويسمع!
حتّى للذين يعتربون أنفسهم متديّنني ،يقول يسوع املسيح« :يا أورشليم يا
رسلني إليها كم م ّرة أردت أن أجمع أوالدك
أورشليم يا قاتلة األنبياء وراجمة امل ُ َ
كام تجمع ال ّدجاجة فراخها تحت جناحيها ومل تريدوا» (إنجيل متّى .)37 :23
ال يختلف ال ّناس اليوم عن الذين كانوا من قبل ،إنمّ ا هم يعتقدون العكس.
خاصة ًالذين يعتربون أنفسهم متديّنني .إن أراد يسوع املسيح أن يأيت إىل األرض،
ّ
يف أيّامنا هذه ،سيسخر منه قادة األديان ،ويسيؤون إىل ق َدره ومكانته .مل تتغيرّ
السبب ،سيت ّم قتل شاه َد ّي آخر ال ّزمن يف
طبيعة اإلنسان منذ ذلك ال ّزمن .لهذا ّ
ال ّنهاية ،إنمّ ا سيقوم الله بحاميتهام إىل أن ينجزا العمل الذي وكّلهام به .نعم ،ال
يزال اإلنسان عىل ما هو .لذا سيأيت الله عىل إنهاء عهد اإلنسان ،ف ُيقيم ملكوته،
ويُغيرّ طبيعة اإلنسان املليئة بالكربياء.
ال ّنبوءات التي أعطيت لحزقيال املتعلّقة بأمم ال ّزمن املعارص ،هي مروعة.
ثلثي البرش بغضون شهور ،بعد بدء البليّة العظيمة عىل هذه
سيموت حوايل ّ
األرض .سيتع ّرض الثلث األخري للغربلة ،يف ال ّزمن الباقي من تلك البل ّية .الكربياء
شعور عظيم يصعب تحطيمه ،لذا أعلن الله أنه سيخلّص  ٪10فقط من الشّ عب
الباقي ( ِعرش الثلث الباقي ،بعد تحطيم أ ّول ثلثني) .هذا الشّ عب الباقي الذي
سيتحض لرجوع يسوع املسيح
الخاصة،
يض ّم أولئك الذين تابوا عن طرقهم
رّ
ّ
تقل أهميّة
كل يشء ،ستشهد أمم العامل األخرى كوارث ال ّ
ليخلّصه .قبل انتهاء ّ
عن التي تكلّمنا عنها سابقًا .وسيشهد البعض منها ما هو أسوأ بكثري!
لن تجلب هذه الرؤى واعالنها بشكل منظّم ،إال اإلستهزاء واملرارة والكراهية.
سيكره ال ّناس ما سيحصل ،وسيكره من يؤمن ويقول أ ّن هذه األحداث تأيت نتيجة
حكم الله .مع ذلك ،سيكون هذا بالتحديد ما سيقوم به الشّ اهدين ــ اإلعالن أ ّن
هذه الكوارث هي نتيجة حكم الله عىل األرض .لن يرشحا فقط سبب حدوث
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هذه األمور ،بل وسيعلنا نهاية عهد حكم اإلنسان الذايت عىل األرض ،وعودة
يسوع املسيح الوشيكة ،مع ملكوت جديد يحكم العامل كلّه.
سيكره معظم الناس هذه ال ّرسالة ،كام وسيكرهون ال ّرسل .سري ّد الشّ اهدان عىل
ذلك بإطالق رضبات الله عىل الناس التي ال تتوب .يف نفس الوقت سيبيك
رضعون لله ،طالبني ال ّرحمة والخالص وهم يدخلون التوبة،
األلوف وهم يت ّ
باحثني عن سبل تغيري حياتهم لتتالءم مع مجيء ملكوت الله.

إحياء إمرباطوريّة روما

السبعة املالئكة أبواقها ،خالل
السابع ،ستب ّوق ّ
كام قلنا سابقًا ،عند فتح الختم ّ
السنوات وال ّنصف من املحنة العظيمة .ستأيت املالئكة األربعة األوىل
فرتة الثالث ّ
بدمار ُمهيب عىل األرض.
ويل ٌ
السامء قائال ً بصوت عظيم ٌ
ويل
«ث ّم نظرت وسمعت مالكًا طائ ًرا يف وسط ّ
ٌ
للساكنني عىل األرض من أجل بق ّية أصوات أبواق الثالثة املالئكة أن يب ّوقوا»
ويل ّ
(رؤيا يوح ّنا الالهويت .)13 : 8
«ويل» .وهذه األبواق ستأيت بدمار وموت بعد
كل بوق من األبواق الباقيةٌ ،
ُدعي ّ
أكرث من الذي أتت به األبواق األربعة األوىل.
يت ّم اإلعالن عن الويل األ ّول عندما يب ّوق املالك الخامس بوقه .وتكون بداية
الحرب العامل ّية الثالثة .والذين سيحثّون عىل هذه الحرب ،هم من أوروبا املتح ّدة.
السيطرة عىل
ستتّحد ،يف األخري ،عرشة أمم أوروب ّية وتشكّل أ ّمة متّحدة ،بهدف ّ
كل من هم حاليًّا يف اإلتحاد األورو ّيب ،يكونون
السيطرة .ليس ّ
عامل خرج عن ّ
رشكاء يف هذه الحرب .إنمّ ا عندما يحني الوقت ،سيتمكّن عرشة منهم الوصول
إىل الهدف ،بتأسيس اتّحاد أوروبيّ  .الهدف الذي يتخ ّيله بعض القادة منذ اآلن.
ستكون الحركة العسكريّة القويّة ،بالنسبة إليهم ،األمل الوحيد إلعادة النظام إىل
العامل.
مع أ ّن العديد منهم صادقون ويؤمنون مبا عليهم القيام به ،إنمّ ا سينخدعون
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وينغشّ ون بصورة العظمة لذاتهم .هم يرون تعجرف الواليات املتّحدة ،وبعض
السيطرة عىل
حلفائها الناطقني باللغة اإلنكليزية ،ويتم ّنون التغيري مبا ّ
يخص ّ
العامل.
ُولدت ال ّرغبة بأوروبا أقوى ،منذ أوائل الخمسين ّيات عند العديد من األوروب ّيني،
السوق األوروبيّ املشرتك ميارس بعض الضّ غوطات مع
وتط ّورت بتد ّرج ،إىل أن بدأ ّ
السنني ،حتّى انتهى أخ ًريا بتشكيل أوروبا متّحدة .تكون الخطوة التالية يف
مرور ّ
إنشاء واليات متّحدة أوروب ّية أو أوروبا إتحاديّة قويّة .خطوة عىل وشك أن تنجز
اآلن .ستكون األحداث الكارث ّية التي ستقع عىل الواليات املتّحدة واألمم األخرى
ال ّناطقة باللغة اإلنكليزية هي الحافز.
القرارات التي أتّخذتها الواليات املتّحدة منذ حادثة  11ايلول ،أغرقت أمم
العامل األخرى يف تحالفات حازمة مع دوافع جذريّة لإلستقالل ،ورغبة تصاعديّة
الت ّخاذ قراراتهم بأنفسهم ،مقاومني بذلك سياسة الواليات املتحدة .مل تعد هذه
األمم تحتمل تعجرف أغنى أ ّمة عرفها التاريخ .لألسف ،هم ال يفهمون الطبيعة
االنسان ّية .فأساس معظم حوافزهم ،يأيت من الغرية.
حاليًّا تسري فرنسا وأملانيا يف خ ّط واحد ،بروح واحدة .روح املرارة والحرمان ونفاذ
الصرب من الواليات املتحدة ومن بريطانيا العظمى .فهم يريدون أن تأيت قراراتهم
ّ
من أوروبا أقوى مع قوى عسكريّة مشرتكة ،بعي ًدا عن منظّمة حلف الشّ امل
األطليس ،ناتو  ،NATOحتّى يصلوا إىل نقطة استبداله بحلف آخر ـ يشقّون بذلك
طريقًا نحو منطقتهم األوروب ّية دون تد ّخالت الواليات املتّحدة.
بالفعل ،فالواليات املتّحدة مليئة بالتعجرف ،وهي تبحث عىل تحقيق إرادتها
الوطني ،ال يولّد إال
بالق ّوة عىل أمم العامل األخرى .إنمّ ا هذا نوع من التعجرف
ّ
الحسد والغرية واملزاحمة والتنافس واملرارة ومعارك اقتصاديّة التي تنتهي غال ًبا
بحروب.
ال تعي أوروبا مدى ضعفها يف هذه األوقات .الناس عرضة ً لل ّدمار الذايتّ ألنّهم
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حقيقي .مع ذلك هذا
روحي
ال يص ّدقون الله حقّا .ال يؤمنون بق ّوة ووجود عامل
ّ
ّ
وحي هو اآلن يتخابط بق ّوة يف معاركه ومقاوماته .عامل الشّ ياطني يعلم
العامل ال ّر ّ
أنّه ليس بحوزته إال وقت قصري ليامرس تأثرياته عىل أعامل اإلنسان.
عندما أىت يسوع إىل فئة من الشّ ياطني وأمرهم بال ّرحيل ،سألوه إن كان قد أىت
ليعذّبهم قبل أوانهم .كانوا يعلمون أ ّن زمانًا يأيت حيث يت ّم إبعادهم عن اإلنسان.
الستة آالف سنة
لك ّنهم كانوا يعلمون أيضً ا أنّهم بعيدون ّ
كل البعد عن نهاية ّ
املعطاة لإلنسان .فعندما حدث هذا األمر ،مل يكن قد م ّر عىل عهد اإلنسان عىل
األرض إال أربعة آالف سنة.
عملت الكائنات ال ّروح ّية الشّ يطان ّية بشكل منتظم ،بتحريك النزاعات يف العاملـ
تقود األمم نحو الحروب واألديان نحو الخداع .فتتحارب األوطان فيام بينها،
كل واحد معتق ًدا أ ّن الله إىل جانبه.
باسم الدينّ ،
يعج التاريخ بأمم تدعو نفسها مسيح ّية،
لنأخذ مثال ًعامل املسيح ّية التقليديّةّ .
والتي حاربت بعضها البعض ،وكلّها تنادي باسم الله .فا ّن هذا اإلرتباك والخداع
الديني ،يتولىّ تحريكه عامل املالئكة املتدنّية (الشّ ياطني) .بالحرب األهل ّية مثال ً،
ّ
التي وقعت بني أهل الشّ امل وأهل الجنوب يف الواليات املتحدة ،كانت الفئتني
تصلّيان للكنيسة نفسها وتؤمنان باملعتقدات ذاتها .وخالل الحرب العامل ّية الثانية،
ما كان شعور األملان والطليان الكاثوليك ّيني الذين كانوا يحاربون كاثوليك ّيي
الواليات املتّحدة ،والعكس بالعكس؟ أمل يطلبوا بركة الله وهم يدخلون ساحة
القتال؟
يف ِسفر دانيال ،تكلّم الله مسبقًا عن أربعة ماملك عظيمة سوف تحكم العامل
عىل األرض .أولها كان اإلمرباطوريّة الكلدان ّية (البابل ّية) ،التي كانت يف زمن
دانيال .يف تلك ال ّنبوءة ،قيل عن مملكة خامسة تأيت عىل العامل يف آخر ال ّزمن
وتحتل مكان ماملك اإلنسان .الحظ كيف ُوصف ذاك امللكوت عندما يأيت زمن
ّ
نهاية رابع وآخر مملكة عىل األرض.
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«ويف أ ّيام هؤالء امللوك (الذين سيكونون يف الحكم يف اململكة األخرية عند النهاية)
السموات مملكة (ملكوته عىل األرض) ،لن تنقرض أب ًدا و ُملكها ال ُيرتك
يقيم إله ّ
لشعب آخر (لن يرأسها إنسان ،إنمّ ا كائنات روح ّية من عائلة الله العائدين مع
يسوع ،هم الذين سيحكمون فيها) ،وتسحق وتفني ّ
كل هذه املاملك وهي تثبت
إىل األبد (عند مجيئه ،سيحطّم هذا امللكوت ،رابع وآخر ماملك اإلنسان النبويّة).
ألنّك رأيت أنّه قد قطع حجر من جبل ال بيدين (ملكوت اللهُ ،صنع من الله)
فسحق الحديد وال ّنحاس والخزف والفضّ ة والذّهب .الله العظيم قد ع ّرف امللك
حق وتعبريه يقني» (دانيال 44 :2
(امللك
نبوخذنص) ما سيأيت بعد هذا .الحلم ّ
رّ
ـ .)45
كل هذا ،متا ّما كام قاله الله.
نعم .سوف يحصل ّ
وصف الله ،يف ع ّدة نبوءات ،رابع وآخر ملكوت يحكم عىل األرض .إنّه ملكوت
حكم يف زمن يسوع املسيح ،ويستم ّر لحني رجوعه .إنّها اإلمرباطوريّة ال ّرومان ّية
التي ُوصفت بتفاصيل دقيقة يف الكتب املق ّدسة .فقد شهدت ع ّدة نهضات خالل
العصور ،إنمّ ا مل تكن تحت قيادة وطن ّية واحدة ،أو حكومة منظّمة.
دامت اإلمرباطوريّة ال ّرومانيّة األساسيّة ،من سنة  31قبل املسيح إىل سنة 476
بعد املسيح .بال ّرغم من انقسامها استطاعت اإلمرباطوريّة أن تستم ّر .ث ّم ،سنة
 554بعد املسيح ،شهدت إصال ًحا تحت قيادة جوستينيان .كان يف ذلك الوقت،
منحى دين ًّيا .فأخذت اإلمرباطورية ال ّرومانية طاب ًعا مختلفًا،
أن أخذت اململكة
ً
إنمّ ا مع الشّ عوب نفسها (األوروب ّيون) .حصلت أ ّول نهضة دين ّية لهذه اململكة
بالسلطة ال ّدينيّة البابويّة
تحت قيادة جوستينيان ،الذي كان أ ّول من اعرتف ّ
للكنيسة الكاثوليك ّية .وكانت أ ّول نهضة لإلمرباطوريّة ال ّرومان ّية ـ املعروفة اآلن
باإلمرباطوريّة ال ّرومان ّية املق ّدسة.
أعيد إحياء اإلمرباطوريّة ال ّرومانية املق ّدسة سنة  774بعد املسيح يف مملكة
الفرنجة .تُ ّوج شارلومان  ،Charlemagneسنة  800بعد املسيح عىل يد البابا.
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ث ّم ،سنة  962بعد املسيح ،كان إحيا ًء بتاج حكومة إملا ّين ،عندما ت ّوج البابا أوتو
الكبري .كان إحيا ًء راب ًعا سنة  1520بعد املسيح عندما ت ّوج البابا ،شارل الكبري،
من ساللة هابسربغ (تاج منساوي) .كان إحيا ًء آخر أيضً ا عندما ت ُ ّوج نابليون (تاج
فرنيس) عىل يد البابا سنة  .1805ث ّم ،سنة  ،1814مل يعد من إحياء آخر بعد،
لإلمرباطوريّة ال ّرومانيّة.
توحيدي لغاريبالدي
سادسا لإلمرباطوريّة ال ّرومان ّية باجتهاد
ّ
سنة  ،1870كان إحيا ًء ً
السيطرة .استم ّر هذا اإلجتهاد عندما
( Garibaldiتاج إيطا ّيل) ،يف مقاومة بهدف ّ
للسيطرة الكاملة عىل القا ّرة
اتح ّد الحقًا موسوليني مع هتلر ،مبحاولة عظيمة ّ
األوروب ّية بكاملها ،كام ومناطق أخرى من العامل .إنمّ ا ت ّم إحباط العمل ّية عام .1945
بغض النظر عن التسميات ،ت ّم إحياء اإلمرباطوريّة ال ّرومانيّة ع ّدة م ّرات عرب
ّ
لكل من تلك املراحل إلعادة إحياء األمرباطوريّة ،سيكون
العصور .كشف الله أ ّن ّ
ديني مع نفس الكنيسة .ستّة منها أتت وانتهت ـ تبقى واحدة.
خضوع وتحالف ّ
السادس لإلمرباطوريّة
لقد كان ،خالل الحرب العامل ّية الثانية ،حيث كان اإلحياء ّ
السلطة الكاملة ،أن متّت آية من النبوءات .تتكلم اآلية عن هذه
ال ّرومان ّية ّ
اإلحياءات بالذات ،وتظهر أ ّن ذاك ال ّزمن أوشك أن ينتهي ،وأن زمن كشف ِسفر
ال ّرؤيا أصبح قري ًبا ج ًّدا .فنقرأ:
«وسبعة ملوك (سبعة إحياءات لإلمرباطوريّة ال ّرومان ّية) خمسة سقطوا وواحد
موجود (رغم كونها تحت قيادة هتلر ،أوروبا هي هذا «الواحد» الذي ،خالل
السادس ،يستم ّد ق ّوة ً من الشّ يطان نفسه) واآلخر مل يأت بعد ومتى أىت
اإلحياء ّ
ينبغي أن يبقى قليال ً» (رؤيا يوح ّنا الالهويت.)10 :17
أقل من ثالث سنوات ونصف.
لحسن الح ّظ أن اإلحياء األخري لن يدوم إال قليال ًّ .
من امله ّم أن نذكر كيف كانوا يرون أنفسهم ،الذين كانوا مؤمتنني عىل اإلحياء
السادس .كان لتلك القيادة أن تقيم مملكة عىل األرض ـ مملكة مل ّدة ألف سنة.
ّ
ُدعيت «بالرايخ الثالث».
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حي من
السابع واألخري ،م ّرة أخرى ،شخص يقوم مبا سيقوم به ،ب َو ٍ
سيرتأس اإلحياء ّ
الحقيقي الذي تتكلّم عنه اآليات التالية ،الذي
الحي
ّ
إبليس .إبليس ،هو الكائن ّ
كان وراء هذه اإلحياءات.
الحقيقي لهذه اإلمرباطور ّيات املتتالية)
«والوحش الذي كان (إبليس ،القائد
ّ
كل إحياء) فهو الثامن
وليس اآلن (ألنّه ال يستطيع أن ميارس سلطانه إال خالل ّ
السبعة) وهو من
(يُع ّد ثام ًنا ألنّه يف الحقيقة فوق ّ
كل واحدة من اإلحياءات ّ
السبعة ومييض إىل الهالك» (رؤيا يوح ّنا الالهويت .)11: 17
ّ
م ّرة أخرى نقول ،أننا لسنا هنا بصدد أن نُقنع أح ًدا بهذه املعلومات عن آخر
ال ّزمن ،إنمّ ا فقط لنساعدكم أن تفهموا ،حتّى اذا أىت الوقت« ،تعرفون» وتختارون
كيفيّة تجاوبكم.
السيطرة الكاملة عىل
رغم أ ّن قادة آخر إحياء ألوروبا هذا ،يعتقدون أ ّن لهم ّ
ق َدرهم ،فانّهم يجهلون أ ّن سلطة أعظم منهم بكثري تتولىّ تحريكهم بنفسها
وحي.
وتقوم بخداعهم ـ سلطة من العامل ال ّر ّ
نأيت اآلن إىل زمن سابع وآخر إحياء لإلمرباطوريّة ال ّرومان ّية القدمية.
السامء إىل األرض وأعطي
«ث ّم رأيت املالك الخامس فرأيت كوك ًبا قد سقط من ّ
مفتاح برئ الهاوية (رم ٌز يف اإلنجيل يعني مكان للحجز) .ففتح برئ الهاوية فصعد
دخان من البرئ كدخان أتون عظيم فأظلمت الشّ مس والج ّو من دخان البرئ .ومن
ال ّدخان خرج جراد عىل األرض (رمز يف اإلنجيل يعني جيش كبري مد ّمر) ،فأعطي
سلطانًا كام لعقارب األرض سلطان (يرضب برسعة ويس ّبب الشّ لل)» (رؤيا يوح ّنا
الالهويت 1 :9ـ .)3
ُس ّمي هذا النوع من العمل ّيات ،خالل الحرب العامل ّية الثانية ،ببليتزكريغ
 .blitzkriegبليتز تعني برق ،وكريغ تعني حرب .سيحصل هذا مج ّد ًدا.
استُخدمت كلمة «كوكب» غال ًبا يف اإلنجيل كرمز للمالك .فقد أعطي هنا املالك
رمزي ،مكان حجز الكائن ،الذي س ُيسمح له اآلن ،م ّرة أخرى،
مفتا ًحا يفتح بشكل ّ
أن ميارس سلطة عظيمة عىل األرض .فقد ت ّم حجز إبليس خالل األزمان ،ما بني
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اإلحياءات الفرديّة لإلمرباطوريّة ال ّرومان ّية املق ّدسة .إنمّ ا س ُيسمح له م ّرة أخرى ،أن
يُق ّوي ال ّرغبات والغايات الكامنة داخل ال ّرجال الذين يسعون وراء إحياء سلطان
وسلطة امرباطوريّة أوروبا القدمية.
نستطرد هنا ،ل ُنظهر كيف أ ّن العامل يقرأ اإلنجيل ويفهمه بحرف ّيته .سنعرض
القصة تعني رم ًزا
قصة تدور بني املسيحيّني التقليديّني ،إنمّ ا هي خاطئة وسخيفةّ .
ّ
يُستخدم يف فرتة عيد امليالد ،وهو ال ّنجم الذي من املفرتض أن يكون هو من ّ
دل
حس ًيا
عىل مكان والدة يسوع .فال ّناس ال تفهم أ ّن النجم املشار إليه ليس نجماً ّ
قصة رجال
السامء ،إنمّ ا نجماً روح ًّيا ـ هو مالك .يحيك اإلنجيل ببساطة عن ّ
يف ّ
حكامء ،أتوا من الرشق باحثني عن املسيح املخلص ،الذي قيل أنّه سيولد ملِكًا
لليهود .قال هؤالء ال ّرجال أنّهم رأوا نجمه نحو الشرّ ق .كشف لهم هذا املالك
الساموات ،يح ّط
عن زمان ومكان والدة يسوع .مل يكن املوضوع حول نجم يف ّ
بطريقة ما فوق منطقة بيت لحم.
حس ،هو متا ًما مثل حفظ وتخليد «سانتا كلوس»
الحفاظ عىل هكذا انحراف يّ ّ
(بابا نويل) أو أرنب العيد ،وقصص أخرى مشابهة ،التي تجعل ال ّديانة الحقيق ّية
املنطقي .وهل نتع ّجب كيف أ ّن الكثريون ال يعتربون
تبدو سخيفة لذوي التفكري
ّ
ال ّدين إال مجموعة أساطري؟
وحي ،الذي أُطلق من حجزه ،بعبارات روح ّية ،متا ًما كمن
ُوصف هذا الكائن ال ّر ّ
يتكلّم عن شخص يأخذ مفتا ًحا ويفتح زنزانة أو ّ
يفك قيود أحدهم .هنا ،تكمل
القصة وتوضّ ح متا ًما من هو الذي يُطلق من حجزه.
ّ
روحي« .ولها مالك
السلطة الحقيقيّة وراء قيادة هذا اإلحياء األخري ،هي كائن
ّ
ّ
الهاوية ملكًا عليها اسمه بالعربان ّية أب ّدون وله باليونان ّية اسم أبوليون» (رؤيا
يوح ّنا الالهويت  .)11 : 9هذه حقًّا أسامء أخرى إلبليس.
السلطة العظيمة اآلتية من أوروبا أن تحقّق ما مل يستطيعوا أن
ستتمكّن هذه ّ
يحقّقوه خالل الحرب العامل ّية الثانية .سيتغلّبون هذه امل ّرة عىل اململكة املتحدةـ
واألكرث من ذلك ،سيتغلّبون عىل الواليات املتّحدة.
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ر ّد يتحدّ ى

من املالئم هنا أن نشري إىل ر ّدة الفعل الطبيع ّية التي نراها عند األغلب ّية لدى
سامعها بهذه اإلعالنات املشؤومة واملحبطة .معظم العامل لن يص ّدق هذه األمور.
السخرية أ ّن هذا الكتاب يعلن يف الواقع عن اإلنجيل (يف اليونان ّية :البرشى
ومن ّ
السا ّرة عن ملكوت الله.
السا ّرة) بذاته التي تكلّم عنه يسوع املسيح ،البرشى ّ
ّ
األمر األه ّم الذي ال تفهمه األغلب ّية ،هو أ ّن عىل اإلنسان أن يتواضع ق ّدام هذه
البرشى ،قبل أن يأيت فعال ً هذا امللكوت عىل األرض .بعد انتهاء عهد اإلنسان
( 6000سنة) ،يبدأ عهد الله ،عندما يأيت ملكوته ليحكم العامل.
اذًا م ّرة أخرى ،ستكون ر ّدة فعل ال ّناس ،إ ّما التّجاهل أو اإلستهزاء من ال ّرسالة
التي يتض ّمنها هذا الكتاب .ال أحد م ّمن له شهرة ،حذّر عن هكذا كارثة عامل ّية
منتظرة .ولن يص ّدق هذا الكالم ،ال القادة الكبار ،وال املعلّمون املثقفون .ليس
قبل أن تبدأ األمور فعال ً بالحدوث.
أي يشء عن هكذا أمور .وحتّى لو فعل،
ال أحد من قادة ال ّدين املعروفني يذكر ّ
كل قادة ال ّدين ،أيًّا كانت مكانتهم،
سيعتقده ال ّناس مختال ًعقل ًّيا .بالواقعّ ،
للسخرية .ألنّهم لو
سيتجاهلون األمر بر ّمته .بل ،سيعتربون هذه األفكار مدعاة ّ
قبلوا بها ،سيكون عليهم أن يتوبوا ويبتعدوا عن معتقداتهم ال ّدين ّية التي لطاملا
ومتسكوا بها.
نادوا ّ
هل سيفرح األوروبيّون بسامعهم عن هذه األمور؟ سيُعجب البعض بفكرة
السيطرة عىل الواليات
أن يصبحوا أخ ًريا أعظم سلطة عىل األرض ،مع إمكانهم ّ
املتّحدة وحلفائها .إنمّ ا لن يروق ملعظمهم أن يُقال عنهم أنّهم ميثّلون آخر إحياء
لإلمرباطوريّة ال ّرومان ّية مع سلطة ألمد قصري .لن يروق لهم بالطبع أن نقول لهم،
أ ّن انهيارهم سيجعل نتائج الحرب العامل ّية الثانية تبدو بسيطة بالنسبة إليه.
سنتكلّم عن هذا اإلنهيار الحقًا.
هل سرتوق هذه اإلعالنات للواليات املتّحدة وكندا وأسرتاليا واململكة املتّحدة
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بغض النظر عن ر ّدهم ،الذي سيكون سل ًبا ،ونتف ّهم ذلك،
وآخرين من حلفائهم؟ ّ
سيكون انهيارهم رسي ًعا عندما يأيت .املوضوع هنا ليس يف أن يعجبنا ما نسمعه
أم ال ،بل يف ما يقوله الله ،أنّه سيحدث قري ًبا ج ًّدا.
الله هو الذي يعلن ما سيحدث يف آخر ال ّزمن هذا .مل يقصد به أن يكون مقبوال
بشكل جيّد .بل أن يكون أقوى وأعظم إصحاح و اتّضاع ،أىت عىل اإلنسان حتّى
اآلن.
من الطبيعي أن ال يعطي ال ّناس واألمم مصداق ّية ملا كُتب هنا .فعند الناس
يخص مثال ّياتهم ومعتقداتهم ال ّدين ّية .لهذا
كربياء كثري ليتق ّبلوا أنّهم مخطئون مبا ّ
السبب بالذات ،سيعطي الله سلطانًا عظيماً لنب ّياه آلخر ال ّزمن ،بهدف التصحيح،
ّ
وليشهدوا لحقيقة املواضيع التي وردت يف هذا الكتاب .مع الوقت ،ومع تط ّورات
أحداث محنة آخر ال ّزمن ،ستزداد أعداد الناس التي ستتجاوب وتعرتف مبا هو
حقيقي .فيبدأون يطلبون الخالص من الله مع أمل العيش يف العامل الجديد الذي
ّ
يأيت به يسوع املسيح.
الساحقة لن تتجاوب بهذه الطريقة .وكنتيجة لعنادهم وتعجرفهم
إنمّ ا األغلبية ّ
السنوات وال ّنصف
وكربيائهم ،سيكونون من بني الذين سيهلكون خالل الثالث ّ
من املحنة.
السمع .ال
هذه إحساسات حزينة وليس القصد منها أن نجعلها خفيفة عىل ّ
يايس .إ ّن هذا واقع وسيأيت قري ًبا عىل األرض .لن يكون
أهم ّية هنا لإلصحاح ّ
الس ّ
أمامك سوى اختيا ًرا واح ًدا تتّخذه .كيف ستتجاوب؟ هل سيكون جوابك جواب
تعجرف وتح ّدي مثل األكرثيّة التي تحيط بك؟ أم أنّك ستأخذ مه ّمة تقرير حياتك
بنفسك ،وتعرتف أ ّن اإلنسان مل يعش بحسب طرق الله؟ هل ستتوب وتتق ّبل
حكم الله يف حياتك؟ هل ستقبل اإلصحاح وتستقبل برسور ملكوت الله يف عهد
ُبت ،ستتمكّن
جديد لإلنسان؟ إن اخرتتَ أن ترفض ،فأنت تختار أن متوت! إن ت َ
ربمّ ا العيش لرتى العهد الجديد.
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الويل الثّاين!

عند تبويق البوق الخامس ،ستنشأ ق ّوة عسكريّة ج ّبارة من عرشة أمم يف أوروبا.
وتكون الحرب العامليّة الثالثة واق ًعا حينها .سيأيت الخراب وال ّدمار الذي سييل،
مبئات املاليني من الخسائر ال ّروح ّية.
إنمّ ا تح ّركات سابع وآخر إحياء لإلمرباطوريّة ال ّرومان ّية املق ّدسة هذا ،سيح ّرك
منطقة أخرى من العامل ،حيث ستقام أيضً ا تح ّركات عسكريّة عظيمة .ر ّدة الفعل
من أمم يف آسيا ،ستولّد أعظم جيش عرفه العامل.
ُوصف تبويق البوق الخامس ،كأ ّول أعظم الويالت الثالث اآلتية عىل اإلنسان.
وبعدها ،يحذّر الله من الويل الثاين الذي سيأيت نتيجة الويل األ ّول.
السادس
«الويل الواحد مىض هوذا يأيت ويالن أيضً ا بعد هذا .ث ّم ب ّوق املالك ّ
فسمعت صوتًا واح ًدا من أربعة قرون مذبح الذّهب الذي أمام الله قائال ً
السادس الذي معه البوق ّ
فك األربعة املالئكة املق ّيدين عند ال ّنهر
للمالك ّ
العظيم الفراتّ .
والسنة
فانفك األربعة املالئكة املع ّدون للساّعة واليوم والشّ هر ّ
ليك يقتلوا ثلث ال ّناس» (رؤيا يوح ّنا الالهويت 12 : 9ـ .)15
السادس هو مبثابة الويل العظيم الثّاين اآليت عىل اإلنسان .وهذا
تبويق البوق ّ
السنوات وال ّنصف من البل ّية العظيمة .ستس ّبب الق ّوة
يحدث عند آخر الثالث ّ
الوحيش ،مبوت ثلث البرش ـ أكرث من مليار
السلطان
التي ستُطلق من هذا ّ
ّ
شخص.
اآلسيوي الذي سينفجر عىل األرض ،يف
تكلّم الله حتى ،مسبقًا ،عن هذا الجمع
ّ
ذلك الوقت.
«وعدد جيوش الفرسان مئة ألف ألف .وأنا سمعت عددهم .وهكذا رأيت الخيل
يف ال ّرؤيا والجالسني عليها لهم دروع نار ّية وأسامنجون ّية وكربيت ّية ورؤوس الخيل
كرؤوس األسود ومن أفواهها يخرج نار ودخان وكربيت .من هذه الثالثة قتل
ثلث ال ّناس من ال ّنار وال ّدخان والكربيت الخارجة من أفواهها .فإ ّن سلطانها هو
رض» (رؤيا
يف أفواهها ويف أذنابها ألنّ أذنابها شبه الح ّيات ولها رؤوس وبها ت ّ
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يوح ّنا الالهويت 16 :9ـ .)19
ميكننا القول أكرث بعد عن هذه القوى العسكريّة التي سوف تظهر قري ًبا عىل
سطح األرض .إنمّ ا هذا ليس موضوعنا يف هذا الكتاب .ستظهر هذه األمور وغريها
السابع.
عند ظهور ال َّنب ّيان إىل العلن ،عند تبويق البوق األ ّول من الختم ّ
السنوات وال ّنصف من املحنة العظيمة.
ٌ
ويل عظيم آخر ،سيأيت عند نهاية الثالث ّ
عندها تكون األبواق الثالثة قد سبق وأُطلقت وال ّدمار الذي سيتبعها ال يوصف.
ومعظم الحياة تكون قد ا ّمحت عن األرض.
كل من تبقّى من البرش
سيظ ّن املرء أنّه ،عند هذه اللحظة من ال ّزمن ،سيكون ّ
قد تاب وات ّجه إىل الله .إنمّ ا األمر ليس كذلك! فسيبقى اإلنسان عىل تح ّديه مع
كل ما قاال عنه الشّ اهدان .وهذا ما
كل ال ّدمار ،وبعد أن يحصل ّ
الله ،حتّى بعد ّ
بحق ،عمق اإلستكبار والكربياء عند اإلنسان!
يُظهر ّ
رغم أ ّن معظم الحياة تكون قد ُد ّمرت حتى ذاك الحني ،معظم الباقون ال يزالون
يتمسكون بحياتهم ومعتقداتهم األنان ّية .يكون بضعة ماليني من البرش قد تاب،
ّ
إنمّ ا ليس األغلب ّية .ومعظم الذين يكونوا قد تابوا هم الذين ت ّم التغلّب عليهم
من قبل ذينك الجيشني العظيمني.
يتكلّم الله يف هذه اآليات عن الذين ال يزالون يقاومون ،من أمم هاتَني الق ّوتني
العسكريّتني.
«وأ ّما بق ّية الناس الذين مل ُيقتلوا بهذه الرضبات فلم يتوبوا عن أعامل أيديهم
ح ّتى ال يسجدوا للشياطني وأصنام الذّهب والفضّ ة وال ّنحاس والحجر والخشب
التي ال تستطيع أن تُبرص وال تسمع وال متيش .وال تابوا عن قتلهم وال عن سحرهم
وال عن زناهم وال عن رسقتهم» (رؤيا يوح ّنا الالهويت 20: 9ـ .)21
السلطتني متعاليتَني ق ّدام الله ،طاملا هي قادرة أن متارس سلطتها
ستبقى هاتني ّ
ستظل غري
ّ
عىل اآلخرين .مل يت ّم التغلّب عليها بعد ،لذا مل يت ّم ات ّضاعها بعد.
مص ّدقة حتّى ال ّنهاية امل ُ َّرة.
من امل ُحتّم أن تتواجه هاتني الق ّوتني الواحدة ض ّد األخرى ،يف األخري .عندها ،لن
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تستعمال سالح ال ّدمار الشّ امل خوفًا من ال ّدمار الذّايت .بل ،ستلتقيان يف مكان
مح ّدد ج ًّدا عىل األرض ،وتتواجهان عىل طريقة أكرث تقليديّة ـ معركة ميدان ّية
التقليدي.
بالسالح
ّ
مباشرِ ة ّ
التحضري لهذه املعركة هو مهيب وواسع ال ّنطاق ـ تحضري مل يشهده اإلنسان من
كل تخيّل يتعلّق باملواجهات العسكريّة.
قبل ـ يفوق ّ
األقل باإلسم ،الذي استُخدم يف
هذه املعركة متعارف عليها جي ًّدا يف التّاريخ ـ عىل ّ
قصص ال ت ُحىص وال ت ُع ّد ،والذي استخدمته األفالم يف إطار املواضيع األكرث ُمهيبة،
التي تتعلّق بآخر حرب عامل ّية .إنّه «هرمج ّدون».
وادي مج ّدو ،هو املكان الذي ستتواجه فيه أقوى وأعظم ق ّوتني شهدهام العامل.
للستة اآلالف سنة لإلنسان عىل األرض .ستدوم هذه
املعركة األخرية العظيمة ّ
املعركة األخرية ليوم واحد فقط!

آخر يوم البل ّية!

ُحيك عن معركة هرمج ّدون ،إنمّ ا مل يفهمها العامل يو ًما .حتّى معلّمو اإلنجيل مل
يفهموها أب ًدا .مع ذلك ،إنّها حقًّا مواجهة عسكريّة عظيمة مل يشهد العامل لها
مثيل من قبل .انّها آخر معركة عىل األرض!
كام قلنا سابقًا ،سيأيت جيش أوروبيّ ليواجه جيشً ا آسيويًّا يتح ّرك نحو أوروبا .إنّه
تحضري ال ب ّد منه لحرب عظيمة ما بني هاتني الق ّوتني ـ تج ّمع ملواجهة تكون
زمني يف تاريخ
األخرية .يتزامن هذا التج ّمع لق ّوتني عسكريّتني مع أه ّم تح ّول ّ
األرض .إنّه ال ّزمن املح ّدد لنهاية حكم اإلنسان الذايت ،وبداية حكم الله.
يتحض فيه الجيشان ليتواجها يف وادي مج ّدو ،سوف يب ّوق البوق
يف اليوم الذي رّ
السابع ،ويكون ثالث وآخر ويل ،ينزل عىل اإلنسان.
ّ
السابع
«الويل الثّاين مىض وهوذا الويل الثّالث يأيت رسي ًعا .ث ّم ب ّوق املالك ّ
السامء قائلة قد صارت ماملك العامل لر ّبنا ومسيحه
فحدثت أصوات عظيمة يف ّ
فسيملك إىل أبد اآلبدين» (رؤيا يوح ّنا الالهويت 14 :11ـ .)15
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السابع بوقه ،سيعلن الله انتهاء حكم
عند إعالن الويل الثالث بتبويق املالك ّ
اإلنسان الذايت لستة آالف سنة ،وبداية ملكوت الله ،و ُملك يسوع املسيح عىل
ستتحض فيه الق ّوتان
كل أمم األرض .سيحدث هذا كلّه يف اليوم نفسه الذي
ّ
رّ
الج ّبارتان للمواجهة يف وادي مج ّدو.
أ ّول ما سيحدث يف ذلك اليوم ،هو فوق املعقول .الحظ ما تقوله هذه اآليات.
«واألربعة والعرشون شي ًخا الجالسون أمام الله عىل عروشهم خ ّروا عىل وجوههم
وسجدوا لله قائلني نشكرك أ ّيها ال ّر ّب اإلله القادر عىل ّ
كل يشء الكائن والذي
كان والذي يأيت ألنّك أخذت قدرتك العظيمة وملكت .وغضبت األمم فأىت غضبك
وزمان األموات ل ُيدانوا ولتعطى األجرة لعبيدك األنبياء والق ّديسني الخائفني
الصغار والكبار وليهلك الذّين كانوا يهلكون األرض .وانفتح هيكل الله يف
اسمك ّ
السامء وظهر تابوت عهده يف هيكله وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزلة وبرد
ّ
عظيم» (رؤيا يوح ّنا الالهويت 16 :11ـ .)19
سيكون هذا اليوم العظيم لنهاية حكم اإلنسان الذايت وبداية حكم الله ،اليوم
األكرث مأساويًّا يف تاريخ اإلنسان ـ أبعد من أن يفهمه ،أو حتّى أن يؤمن به .إنمّ ا
السنوات وال ّنصف من املحنة العظيمة عىل
هذا ما سيحدث يف آخر الثالث ّ
األرض.
يعلن الشّ يوخ األربعة والعرشون ،الواقفني أمام عرش الله أ ّن الوقت قد حان لله
أن يكافئ الفئة املع ّينة من ال ّناس التي عملت عىل األرض .يعلنون أيضً ا أ ّن الله
وستتحض
يأخذ قدرته اآلن ليبدأ ميلك يف حكومته عىل األرض .نعم ،األمم غاضبة
رّ
أعداد منها لتحطّم الواحدة األخرى .حتّى أنّها ستقاوم مجيئ يسوع املسيح يف
ذلك اليوم .إنمّ ا هذا هو اليوم الذي فيه يُنزل الله غضبه عىل األرض ويضع ح ًّدا
وكل
كل من أهلك األرضّ .
لدمار اإلنسان الذّايت .كام قال الشّ يوخ ،س ُيهلك الله ّ
هذا سيحصل يف هذا اليوم العظيم من تاريخ اإلنسان.
إنمّ ا أ ّوال ً ،ستكون قيامة عظيمة ،هي ما ذكرناه سابقًا ،حيث سيقوم املئة واألربعة
الستة آالف سنة من حكم اإلنسان
واألربعون ً
شخصا ،الذين قد دعاهم الله خالل ّ
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عىل األرض .سيقومون لحياة أبديّة ويكونون أ ّول من يدخل ملكوت الله بعد
يسوع املسيح.
ستكون يف هذا الوقت بالذات ،قيامة شاه َد ّي الله .الحظ ذلك يف مجرى أحداث
ذلك اليوم العظيم.
الصاعد من الهاوية سيصنع معهام حر ًبا ويغلبهام
«ومتى متّام شهادتهام فالوحش ّ
ويقتلهام .وتكون جثتاهام عىل شارع املدينة العظيمة التي تدعى روح ًّيا سدوم
ومرص حيث ُصلب ر ّبنا أيضً ا .وينظر أناس من الشعوب والقبائل واأللسنة واألمم
جثتيهام ثالثة أيام ونصفًا وال يدعون جثتيهام توضعان يف قبور .ويشمت بهام
الساكنون عىل األرض ويتهلّلون ويرسلون هدايا بعضهم لبعض أل ّن هذين النب ّيني
ّ
الساكنني عىل األرض .ث ّم بعد الثالثة األيام وال ّنصف دخل فيهام روح
كانا قد عذّبا ّ
حياة من الله فوقفا عىل أرجلهام ووقع خوف عظيم عىل الذين كانوا ينظرونهام.
السامء يف
السامء قائال ً لهام اصعدا إىل ههنا فصعدا إىل ّ
وسمعوا صوتًا عظيماً من ّ
الساعة حدثت زلزلة عظيمة فسقط ِعرش
السحابة ونظرهام أعداؤهام .ويف تلك ّ
ّ
املدينة وقُتل بالزلزلة أسامء من الناس سبعة آالف وسار الباقون يف رعبة وأعطوا
السامء .الويل الثّاين مىض وهوذا الويل الثّالث يأيت رسي ًعا» (رؤيا يوح ّنا
مج ًدا إلله ّ
الالهويت  7 :11ـ .)14
ستكون قيامة املئة واألربعة واألربعني ألفًا من املوت يف بداية ذاك اليوم العظيم،
ليملكوا مع يسوع املسيح يف ملكوت الله .والشّ اهدان هام من ضمن هؤالء
القامئني من املوت .سرتى ال ّناس هذين الشّ اهدين بالفعل ،الذَين كانا مطروحان
بال حياة يف شارع بأورشليم ،مل ّدة ثالثة أيّام ونصف ،كيف سيُعطيان حياة ،ويقفان
كل اآلخرين الذين تت ّم قيامتهم من املوت يف هذا
السامء بصحبة ّ
ويصعدان إىل ّ
الوقت .سيس ّبب هذا الحدث هل ًعا كب ًريا يف العامل عندما ستشهده ال ّناس عرب
التلفاز مبارشة من أورشليم .لن يستطيع أحد بعد ،أن ي ّدعي أ ّن هذان النب ّيان
ليسا من عند الله .ألنّهام اآلن أُقيام إىل الحياة ،وال ّناس شهدت عىل قيامتهام
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السامء حيث سيالقيا يسوع املسيح.
وصعودهام إىل ّ
هناك آيات أخرى تتكلّم عن عودة يسوع املسيح هذه ،وعن القيامة التي ستت ّم
يف نفس ذلك الوقت.
«ألنّه إن ك ّنا نؤمن أ ّن يسوع مات وقام وكذلك ال ّراقدون بيسوع سيحرضهم الله
أيضً ا معه .فإنّنا نقول لكم هذا بكلمة ال ّر ّب أنّنا نحن األحياء الباقني إىل مجيء
ال ّر ّب(مجيء املسيح) ال نسبق ال ّراقدين .أل ّن ال ّر ّب نفسه بهتاف بصوت رئيس
السامء واألموات يف املسيح
السابع) سوف ينزل من ّ
مالئكة وبوق الله (البوق ّ
السحب
سيقومون أ ّوال ً .ث ّم نحن األحياء الباقني س ُنخطف جمي ًعا معهم يف ّ
ملالقاة ال ّر ّب يف الهواء (ستكون القيامة يف الج ّو فوق األرض ،يف الغيوم ،حيث
كل الذين عىل األرض) .وهكذا نكون ّ
كل حني مع ال ّر ّب( .سيقومون لحياة
سرياه ّ
أبديّة متا ًما كام يسوع املسيح .وسيكونون معه يف ملكوت الله)» (رسالة بولس
ال ّرسول األوىل إىل أهل تسالونييك 14 :4ـ .)17
سينبهر ال ّناس بهذه األحداث ،ألنّها تفوق قدرة اإلنسان الفكريّة .سيملؤهم
الساموات ،يف ج ّونا ،عند مجيء يسوع
الخوف ألنّهم سريون كلّهم العالمة يف ّ
املسيح .لن يُدركوا حقيقة ما يحدث ،لكن سيكون عرضً ا عظيماً  ،لسلطان
الساموات.
وعالمات ،يف األرض ويف ّ
«ألنّه كام أنّ الربق يخرج من املشارق ويظهر إىل املغارب هكذا يكون أيضً ا
مجيء ابن اإلنسان» (إنجيل متّى .)27 :24
هذه امل ّرة ،قال يسوع املسيح مسبقًا يف مختلف الكتابات املق ّدسة وأوضح أ ّن
الذين عىل األرض سيستطيعون رؤية مجيئه .سيكون املسيح والقامئون من
املوت ،منظورين بالعني املج ّردة يف الهواء ،وسينزلون عىل هذه األرض يف ذاك
اليوم العظيم.
كل املحن العظيمة عىل األرض
«وللوقت بعد ضيق تلك األ ّيام (عندما تنتهي ّ
ويحني الوقت لعودة املسيح) تظلم الشّ مس والقمر ال يعطي ضوءه وال ّنجوم
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السموات تتزعزع .وحينئذ تظهر عالمة ابن اإلنسان
السامء وق ّوات ّ
تسقط من ّ
السامء .وحينئذ تنوح جميع قبائل األرض (سيخاف ال ّناس مماّ يرونه ألنّهم ال
يف ّ
السامء بق ّوة
يستطيعون أن يفهمونه) ويبرصون ابن اإلنسان آت ًيا عىل سحاب ّ
السابع معل ًنا
ومجد كثري .فيرُ سل مالئكته ببوق عظيم ّ
الصوت (حني يب ّوق البوق ّ
زمن رجوع يسوع املسيح وقيامة املئة واألربعة واألربعني ألفًا ،ومجيء ملكوت
كل الذين يهلكون األرض) فيجمعون مختاريه من األربع
الله عىل األرض ،وهالك ّ
السموات إىل أقصائها» (إنجيل متّى 29 :24ـ .)31
ال ّرياح من أقصاء ّ
يُس ّجل لوقا كالم املسيح الذي يحيك عن نفس هذه الحقبة من ال ّزمن.
«وتكون عالمات يف الشّ مس والقمر وال ّنجوم .وعىل األرض كَ ْر ُب أمم ِب َحرية .البحر
تضج .والناس ُيغىش عليهم من خوف وانتظار ما يأيت عىل املسكونة ألنّ
واألمواج ّ
السموات تتزعزع .وحينئذ يبرصون ابن اإلنسان آت ًيا يف سحابة بق ّوة ومجد
ق ّوات ّ
كثري .ومتى ابتدأت هذه تكون فانتصبوا وارفعوا رؤوسكم أل ّن نجاتكم تقرتب»
(إنجيل لوقا 25 :21ـ .)28
قرأ الناس نفس هذه الكلامت يف أناجيلهم ،لك ّنهم مل يفهموا أب ًدا ال التوقيت وال
املكان الذي تقول عنه ،يف خطّة الله .إنّه مخطط هائل وهو عىل وشك أن يُت َّمم
القصة التي تحتويها صفحات اإلنجيل ،العهد القديم والعهد
عىل األرض .إنّها ّ
السا ّرة اآلتية يف أحد األيّام ،عندما يأيت الله
الجديد ،التي تحيك عن البرشى ّ
مبلكوته عىل األرض ،ويحكم ابنه كملك امللوك عىل أمم األرض جمعاء .إ ّن هذا
ال ّزمن أصبح قري ًبا أن يأيت .سيكون ملصلحة اإلنسان ـ برشى سا ّرة!
الساموات ،سيصعب عىل الذين مل يتوبوا
بينام ترتاءى هذه املشاهد لل ّناس من ّ
بعد أن يص ّدقوا أ ّن هذا يأيت من عند الله .فاألسهل بال ّنسبة إليهم أن يص ّدقوا
شيئًا أكرث منطق ًّيا ،كغز ٍو من الفضاء مثال ً .فاألفالم الخيال ّية مثل «يوم االستقالل»
 ،Independence Dayوقصص أخرى خيال ّية ،هي أقرب إىل طريقة تحليلهم.
األسايس للجيشني
إ ّن أسلوب التحليل املحدود هذا ،هو الذي سيغيرّ الترّ كيز
ّ
العظيمني الذَين سيتواجهان يف وادي مج ّدو.
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السابع عودة يسوع املسيح وقيامة املئة واألربعة واألربعون ألفًا.
يُعلن البوق ّ
لك ّنه يُعلن أيضً ا زمن غضب الله العظيم اآليت عىل الذين كانوا يُهلكون األرض.
اآلن ،ستلتقي أُمم أوروبا العرشة وأُمم آسيا ،بهذا الغضب.
مع اآليات التالية ،نستطيع أن نفهم أكرث ما سيحدث يف ذلك اليوم العظيم الذي
سيؤ ّدي إىل إنزال الله بغضبه عىل هاتني الق ّوتني الج ّبارتني .يف بداية ال ّنهار ،يت ّم
اإلعالن عن حلول زمن حكم الله عىل األرض.
السابع فحدثت
«الويل الثّاين مىض وهوذا الويل الثالث يأيت رسي ًعا .ث ّم ب ّوق املالك ّ
السامء قائلة قد صارت ماملك العامل لر ّبنا ومسيحه فسيملك
أصوات عظيمة يف ّ
إىل أبد اآلبدين» (رؤيا يوح ّنا الالهويت  1 :11ـ  .)15وتكون قيامة املئة واألربعة
واألربعني ألفًا فو ًرا .من ث ّم تعلن أحداث الويل الثالث اآلتية عىل األرض.
السبع
السامء عظيمة وعجيبة .سبعة مالئكة معهم ّ
«ث ّم رأيت آية أخرى من ّ
الضرّ بات األخرية ـ أل ّن بها أكمل غضب الله» (رؤيا يوح ّنا الالهويت  .)1 :15يعلن
السابع أيضً ا زمن غضب الله اآليت عىل الق ّوتني العسكريّتني وعىل شعبهام
البوق ّ
وأرضهام .يتألّف الويل الثالث هذا ،من سبع رضبات أخرية تنزل عىل هذه
األمم ـ يف يوم واحد.
السبعة
السامء وخرجت ّ
«ث ّم بعد نظرت واذا قد انفتح هيكل خيمة الشّ هادة من ّ
وبهي
املالئكة ومعهم ّ
نقي ّ
السبع الضرّ بات من الهيكل وهم مترسبلون بك ّتان ّ
ومتمنطقون عند صدورهم مبناطق من ذهب .وواحد من األربعة الحيوانات
الحي إىل
أعطى ّ
السبعة املالئكة سبعة جامات من ذهب مملوءة من غضب الله ّ
أبد اآلبدين .وامتأل الهيكل دخانًا من مجد الله ومن قدرته ومل يكن أحد يقدر أن
السبعة املالئكة» (رؤيا يوح ّنا الالهويت
يدخل الهيكل ح ّتى كملت سبع رضبات ّ
 5 :15ـ .)8
للسبعة املالئكة أمضوا واسكبوا
«ث ّم سمعت صوتًا عظيماً من الهيكل قائال ً ّ
جامات غضب الله عىل األرض فمىض األ ّول وسكب جامه عىل األرض فحدثت
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دمامل خبيثة ورد ّية عىل الناس الذين بهم سمة الوحش والذين يسجدون
لصورته» (رؤيا يوح ّنا الالهويت 1 :16ـ .)2
كل من
ستنزل رضبة عظيمة عىل هذا العسكر األورو ّيب ،وعىل شعبه ،وعىل ّ
تحالف معه .وسيموت املاليني!
«ث ّم سكب املالك الثّاين جامه عىل البحر فصار د ًما كدم ميتّ .
وكل نفس ح ّية
ماتت يف البحر ث ّم سكب املالك الثّالث جامه عىل األنهار وعىل ينابيع املياه
فصارت د ًما» (رؤيا يوح ّنا الالهويت  3 :16ـ .)4
«ث ّم سكب املالك ال ّرابع جامه عىل الشّ مس وأُعطيت أن تُحرق ال ّناس بنار.
فاحرتق ال ّناس احرتاقًا عظيماً وج ّدفوا عىل إسم الله الذي له سلطان عىل هذه
الضرّ بات ومل يتوبوا ليعطوه مج ًدا» (رؤيا يوح ّنا الالهويت  8 :16ـ  .)9خالل
الضبات سو ًءا شيئًا فشيئًا .ومع ذلك سيستم ّر الناس يف
هذا اليوم ستزداد هذه رّ
الضبات عليهم .وسيستم ّر ال ّناس
تكبرّ هم وتح ّديهم لله .وسيستم ّر الله بإنزال رّ
ميوتون بأعداد هائلة بسبب رفضهم التّوبة ق ّدام الله!
«ث ّم سكب املالك الخامس جامه عىل عرش الوحش فصارت مملكته مظلمة
السامء من أوجاعهم
وكانوا يعضّ ون عىل ألسنتهم من الوجع وج ّدفوا عىل إله ّ
ومن قروحهم ومل يتوبوا من أعاملهم» (رؤيا يوح ّنا الالهويت 10 :16ـ.)11
تكشف اآليات التالية ما كانت خطّة الله من وراء جلب هاتني الق ّوتني الج ّبارتني
إىل منطقة مع ّينة من العامل .خطّط الله أن يتدبّر أمرهم بقساوة وق ّوة ،حتّى ترى
كل األجيال التالية.
وتتذكّر النتائج ّ
السادس جامه عىل ال ّنهر الكبري الفرات فنشف ماؤه ليك يع ّد
«ث ّم سكب املالك ّ
طريق امللوك الذين من مرشق الشّ مس .ورأيت من فم التنني ومن فم الوحش
ومن فم ال ّنبي الكذّاب ثالثة أرواح نجسة شبه ضفادع .فإنّهم أرواح شياطني
صانعة آيات تخرج عىل ملوك العامل ّ
وكل املسكونة لتجمعهم لقتال ذلك اليوم
العظيم يوم الله القادر عىل ّ
كل يشء» (رؤيا يوح ّنا الالهويت 12 :16ـ  .)14تل ّخص
هذه اآليات الوقت ال ّزمني الذي أ ّدى إىل األحداث األخرية لهذا اليوم ،التي أتت
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السادسة ،وهي مواجهة الله املبارشة للق ّوتني العسكريّتني ،يف
نتيجة رّ
الضبة ّ
منطقة هرمج ّدون« .فجمعهم إىل املوضع الذي ُيدعى بالعربان ّية هرمج ّدون»
(رؤيا يوح ّنا الالهويت  .)16 :16مع أ ّن الذي أ ّدى لهاتني الق ّوتني أن تتواجها ،قد
السادسة عليهام يف ذاك اليوم ويتدبّر الله
امت ّد عىل زمن طويل ،ستنزل رّ
الضبة ّ
أمرهام يف وادي مج ّدو.
قال الله مسبقًا أنّه يف ذلك اليوم العظيم حني سيأيت يسوع املسيح ليملك عىل
عرشه ويقيم ملكوت الله عىل األرض ،هذه الق ّوة األوروب ّية التي هي آخر إحياء
لإلمرباطوريّة ال ّرومان ّية القدمية ،ستغيرّ وجهتها وتنض ّم إىل القوى اآلسيويّة ليحاربا
م ًعا ض ّد يسوع املسيح.
رب األرباب وملك امللوك
«هؤالء سيحاربون الخروف والخروف يغلبهم ألنّه ّ
والذين معه مدع ّوون ومختارون ومؤمنون» (رؤيا يوح ّنا الالهويت .)14 :17
إنّه يف هذا اليوم بالذات ،أ ّن هذان الجيشان سيتّحدان ليحاربا م ًعا ض ّد ملكوت
الله اآليت .الحظ ما قاله الحقّا يف ِسفر ال ّرؤيا ،وهو يصف مجيء املسيح.
«وسمعت بصوت جمع كثري وبصوت مياه كثرية وكصوت رعود شديدة قائلة
هللويا فانّه قد ملك ال ّر ُّب اإلله القادر عىل ّ
كل يشء .لنفرح ونتهلّل ونعطه املجد
ألنّ عرس الخروف قد جاء وامرأته ه ّيأت نفسها .وأُعطيت أن تلبس ب ًّزا نق ًّيا به ًّيا
ألنّ الب ّز هو ت ّربرات الق ّديسني .وقال يل أكتب طوىب للمدع ّوين إىل عشاء عرس
الصادقة» (رؤيا يوح ّنا الالهويت 6 :19ـ .)9
الخروف .وقال هذه هي أقوال الله ّ
كل تاريخ
كل الذين متّت دعوتهم من ّ
جاء زمن ُملك الله عىل األرض وقيامة ّ
الستة آالف سنة ،حتّى يقوموا من املوت (املئة واألربعة واألربعون
األرض ،خالل ّ
السلطة التي سيبدأ يسوع
ألفًا) ،ليكونوا جز ًءا من ملكوت الله .ويكمل ليصف ّ
املسيح مبامرستها عىل األرض.
السامء مفتوحة واذا فرس أبيض والجالس عليه يدعى أمي ًنا وصادقًا
«ث ّم رأيت ّ
وبالعدل يحكم ويحارب (لن يكون مجيء يسوع املسيح هذه امل ّرة ،كحمل
الله ،إنمّ ا كملك الذي سيحارب أ ّوالً الذين يعارضونه) .وعيناه كلهيب نار وعىل
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رأسه تيجان كثرية وله إسم مكتوب ليس أحد يعرفه إال هو وهو مترسبل
السامء كانوا
بثوب مغموس بدم ويدعى اسمه كلمة الله .واألجناد الذين يف ّ
يتبعونه عىل خيل بيض البسني ب ًّزا أبيض ونق ًّيا (الذين يتبعونه هم املئة واألربعة
واألربعون ألفًا)» (رؤيا يوح ّنا الالهويت 11 :19ـ )14
«ومن فمه يخرج سيف ٍ
بعصا من
ماض ليك يرضب به األمم وهو سريعاهم ً
حديد وهو يدوس معرصة خمر سخط وغضب الله القادر عىل ّ
كل يشء» (رؤيا
يوح ّنا الالهويت  .)15 :19سينزل هذا الغضب عىل هذه القوى العسكريّة ،بعد
السادسة عىل األرض.
إنزال الرضبة ّ
تكمل ال ّرؤيا لتصف يسوع املسيح ومجيئه.
ورب األرباب .ورأيت مالكًا
«وله عىل ثوبه وعىل فخذه اسم مكتوب ملك امللوك ّ
واح ًدا واقفًا يف الشّ مس فرصخ بصوت عظيم قائال ً لجميع الطيور الطائرة يف وسط
السامء هل ّم اجتمعي إىل عشاء اإلله العظيم ،ليك تأكيل لحوم ملوك ولحوم ّ
الكل
ّ
ح ًّرا وعب ًدا صغ ًريا وكب ًريا .ورأيت الوحش وملوك األرض وأجنادهم مجتمعني ليصنعوا
حر ًبا مع الجالس عىل الفرس ومع جنده» (رؤيا يوح ّنا الالهويت 16 :19ـ .)19
يواجه يسوع املسيح الجيشني م ًعا يف هرمج ّدون ويد ّمرهم جمي ًعا يف لحظة
خاطفة واحدة .سيموت مئات املاليني يف هذه املنطقة لوحدها وميوت بعض
املاليني اآلخرين بعد ،يف ذلك اليوم.
السامء
«ث ّم سكب املالك الساّبع جامه عىل الهواء فخرج صوت عظيم من هيكل ّ
من العرش قائال ً قد ت ّم .فحدثت أصوات ورعود وبروق وحدثت زلزلة عظيمة مل
يحدث مثلها منذ صار ال ّناس عىل األرض .زلزلة مبقدارها عظيمة هكذا .وصارت
املدينة العظيمة ثالثة أقسام ومدن األمم سقطت وبابل العظيمة ذُكرت أمام
الله ليعطيها كأس خمر سخط غضبهّ .
وكل جزيرة هربت وجبال مل توجد .وبرد
السامء عىل ال ّناس .فج ّدف ال ّناس عىل الله من
عظيم نحو ثقل وزنة نزل من ّ
رضبة الربد ألنّ رضبته عظيمة ج ًّدا» (رؤيا يوح ّنا الالهويت 17 :16ـ .)21
لحظة يطأ يسوع املسيح فيها م ّرة أخرى األرض ،تحدث زلزلة عظيمة ته ّز األرض.
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كل من يعارضه ويعارض ملكوته.
وتنزل رضبة أخرية عىل اإلنسان تُهلك بعد أكرثّ ،
كل ساكني األرض ويتّضعون أمام الله .وأخ ًريا بعد ستة آالف سنة من
ويأيت ّ
السارة ال ّنبوية التي متأل صفحات
حكم اإلنسان األناين عىل األرض ،تصبح البرشى ّ
اإلنجيل ،واق ًعا ،ويقام ملكوت الله و ُملك الله عىل األرض!

الفصل الثالث

ال ّنبي إيل ّيا املنتظر
آلخر ال ّزمن
السابق كيف أ ّن الله ،يف آخر ال ًزمن ،سيرُ سل شاه َديه إىل العامل
رشحنا يف الفصل ّ
السنوات وال ّنصف من البليّة العظمى .سيتنبّآن حتّى آخر هذه
خالل آخر الثالث ّ
الفرتة من ال ّزمن ،حيث س ُيقتالن .ث ّم ،بعد ثالثة أيّام ونصف ستت ّم قيامتهام لحياة
أبديّة ،فيقومان ملالقاة املسيح يف نفس اليوم الذي يرجع فيه ليقيم ملكوته عىل
كل أرجاء اإلنجيل.
السارة التي ُحيك عنها يف ّ
األرض ـ متمّماً بذلك رسالة البرشى ّ
جزء من مضمون ال ّرسالة التي سيحملها الشّ اهدان ،يتعلّق باألسباب األساسيّة
كل األرض .سيرشح الشّ اهدان ،أ ّن
التي تحتّم مجيء املحنة العظيمة اآلن عىل ّ
الله أنذر العامل بإخبارهم أ ّن يسوع املسيح سيعود قري ًبا ـ أ ّن هذا هو العهد الذي
به سيت ّم هذا .منذ أكرث من خمسني سنة ،يت ّم اخبار العامل مبا سيأيت قري ًبا ،نهاية
الرسالة ،كام
حكم اإلنسان ومجيء حكم الله عىل ّ
كل األمم .إنمّ ا رفض هذا العامل ّ
الستة آالف سنة املاضية.
كان قد رفض اللهّ ،
وكل ما قاله للبرشيّة خالل ّ
وسيحصل نفس األمر مع ر ّدة الفعل لهذا الكتاب .رغم أنه يأيت من الله ،سريفضه
العامل .لن يص ّدقه الناس حتّى عندما ستتحقق هذه األمور بالفعل ق ّدام أعينهم!
ستؤمن نسبة قليلة ج ًّدا من البرش ،تتوب وترجع إىل الله .إنمّ ا ليس األغلب ّية!
ميكنك أن تقول أنّك مل تسمع أب ًدا بهكذا تحذير ،أو أنّك مل تسمع أب ًدا عن رجوع
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يسوع املسيح ،وأنّه سيملك عىل األرض .مع ذلك ،قد ت ّم إخبار العامل بذلك .فقد
أخربه إيل ّيا املتن ّبأ به أن يأيت يف آخر ال ّزمن .الذي قال عنه الله أنّه سريسله قبل
مجيء يسوع املسيح.
س ُيعلن الشّ اهدان أنّه ت ّم رفض رسالة ال ّنبي إيل ّيا آلخر ال ّزمن ،وأ ّن ال ّناس واألمم،
رفضوا التوبة ،لذلك سيتألّم العامل أجمع مع محنة آخر ال ّزمن .وأيضً ا ،سيُعلنان
بوجوب تحطيم روح الكربياء عند اإلنسان ،قبل مجيء ملكوت الله!
من كان هذا ال ّرجل ـ إيل ّيا املنتظر آلخر ال ّزمن ـ وماذا قال؟ سيسمع العامل باسمه
من جديد ،ألنّه سيرت ّدد عىل مسامعهم مرا ًرا أنّهم رفضوا االستامع والتن ّبه ألقواله.
الستة
فقد أُعطي عمال ً عظيماً ليقوم به قرابة نهاية عهد اإلنسان ،عند نهاية ّ
آالف سنة .لقد أت ّم ع ّدة نبوءات آلخر ال ّزمن ،من خالل حياته وعمله ،الذي كان
بالواقع ،تجليّ عمل الله آلخر ال ّزمن من خالله .مل يكن فقط إيل ّيا ،الذي قالت
النبوءات عن مجيئه قبل رجوع يسوع املسيح ،إنمّ ا كان أيضً ا ال ّرسول الوحيد
الذي سيعطيه الله للعامل يف آخر ال ّزمن.
عمله كرسول ،يتعلّق بكنيسة الله .استخدمه الله ،يف دور ال ّرسول ليعيد إحياء
الكنيسة ،خالل القرن املايض ،بعد أن كانت عىل وشك اإلضمحالل .خرس شعب
كل حقيقة من الله .لذا ،من الواضح أ ّن حقيقة طريق
الله ـ كنيسة الله ـ تقري ًبا ّ
الخاصة أوشكت أن تخرسها.
الله قد تاهت من العامل ،مبا أ ّن كنيسته
ّ
من كان هذا ال ّرجل؟ ربمّ ا أنت مل تسمع بعد حتّى باسمه .إنمّ ا سيسمع به العامل،
كام وسيسمعون بعد أكرث عماّ سيقوم به الله قري ًبا .استُخدم هذا ال ّرجل من قبل
الله ،ليقوم بجمع قطيع صغري ،كنيسة صغرية ،إنمّ ا كنيسة لله! الحظ ما قاله الله
عن كنيسته.
رب واحد
«جسد واحد وروح واحد كام دعيتم أيضً ا يف رجاء دعوتكم الواحدّ .
ّ
للكل الذي عىل ّ
إميان واحد معمود ّية واحدة .إله وآب واحد ّ
وبالكل ويف
الكل
كلّكم» (رسالة بولس ال ّرسول إىل أهل أفسس 4 :4ـ  .)6يُظهر هذا بوضوح أنّه
ال يوجد إال جسد واحد للمسيح الذي هو الكنيسة ،وإميان واحد ،أي طريق
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واحدة حقيق ّية لإلميان .إنمّ ا أنظر إىل األفكار واملعتقدات العقائديّة املختلفة بني
حقيقي.
الكنائس التي تتجادل فيام بينها عماّ تعتقد أنّه
ّ
يختار الناس أن يرفضوا هذا الكالم الكائن يف الكتابات املق ّدسة ،ألنّه يعني أ ّن
هناك يف الواقع« ،كنيسة واحدة» فقط ،متا ًما كام يقول الله .إنمّ ا معظم الناس
ال يص ّدقون الله .من حسن الحظ أ ّن هدف هذا الكتاب ليس أن يثبت هذه
كل ما
حقيقي وما سيأيت قري ًبا .من ث ّم ،عندما يتحقّق ّ
األمور بل ليس ّجل ما هو
ّ
الحق لشهادة يسوع
ورد فيه ،يكون هذا الكتاب قد حقّق هدفه بكونه الشّ اهد ّ
املسيح الحقّة.
سينجز هذا الكتاب أم َرين .أوال ً ،سيبدأ عدد ضئيل من العامل يتأثر بروح الله،
حقيقي ،أل ّن هدف الله عظيم للذين يناديهم إىل خارج
فريون أ ّن ما يحصل هو
ّ
هذا العامل امليلء بالفوىض .ستكون لهم أ ّول الفرص لريجعوا لله وتكون لهم نعمة
ال ّنجاة من الذي سيأيت عىل األرض ،ويعيشون لعهد اإلنسان الجديد تحت حكم
يسوع املسيح عىل األرض .وانطالقًا من هنا ،مع مرور الوقت ،سينجذب أكرث
خاصة خالل املحنة العظيمة ،فيام هم يتع ّرفون عىل
وأكرث من العامل إىل اللهّ ،
الحقيقة .سيتوب املاليني بعد ،ويعودون إىل الله ،فيام هم يسمعون عن نفس
كل
مرأى من ّ
هذه األمور بشكل معظّم من الشّ اه َدين ،الذَين سيكونان عىل ً
العامل .فالذي سيتوب ويقبل ويطلب ملكوت الله اآليت ،سيكون ضمن حضارة
جديدة يف ذاك العهد الجديد.
كل من يرفض
ثان ًيا ،سيكون هذا الكتاب شاه ًدا ـ شهادة حقيق ّية لله يف وجه ّ
ويقاوم ما كُتب فيه .ال حاجة لتربير محتوى هذا الكتاب ،ال بربهان أو بنقاش أو
بكل بساطة أمر واقع ـ حقيقة
أي يشء آخر .إنّه ّ
بالعلم أو بأبحاث ودراسات أو ّ
كل يشء ،إله الكون .و»الوقت» سيثبت صدق ّيته
من عند الله ـ الله القادر عىل ّ
كل يشء.
ويثبت سلطان الله عندما يتحقّق ّ
انتهى عمل إيل ّيا آلخر ال ّزمن عند موته يف كانون الثّاين  .1986كان اسمه هربرت
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و .أرمسرتونغ .دعاه الله من هذا العامل ،وأعطاه مه ّمة عظيمة ليقوم بها .وقد
بكل تواضع ،يف بداية الثالثين ّيات.
بدأ عمله ّ

ق ْول َبة إيل ّيا

كان هربرت و .أرمسرتونغ رجال ً ناج ًحا ،يعمل يف مجال اإلعالنات يف أ ّول أيّام
لب الله
عمله .إنمّ ا بدأ الله يدعوه إىل خارج هذا العامل ليسلّمه عمال ً مم ّي ًزا .قَ ْو َ
وج ّهز الشرّ وط والظروف التي كانت تحيط بحياته ،بهدف تحضريه ملا ينتظره.
للسيد أرمسرتونغ مع الله ،عندما تح ّدته زوجته ،لوما،
كان أ ّول لقاء
حقيقي ّ
ّ
القوي يف الكنيسة الربيطان ّية
السبت« ،شَ َبات» .ماضيه
مبوضوع
ّ
ّ
يختص بيوم ّ
املسماّ ة كويكر  ،Quakerاملمزوج بكربيائه ،كونه رجل أعامل ناجح ذو إنجازات
شخص ّية ،جعل هذا التح ّدي معركة ذات ّية عظيمة .علم أ ّن زوجته عىل خطأ مع
معتقدها الجديد .إنمّ ا هي تح ّدته ليثبت لها خطأها.
أمىض ساعات طويلة يف املكتبة العا ّمة عىل م ّدة ستة أشهر .كان يحاول أ ّن يثبت
لها أنّها عىل خطأ ليساعدها عىل ال ّرجوع إىل جذورها الربوتستانت ّية .إنمّ ا كلّام
تابع أبحاثه ،كلّام اكتشف أ ّن ال وجود لسلطة يف اإلنجيل ،تسمح بصالة أسبوعيّة
األسبوعي يقع يف
يوم األحد .بل ،فقد وجد فقط ما يوضّ ح ويبينّ أن «شَ َبات»
ّ
السبت.
السابع من األسبوع ـ ّ
اليوم ّ
الصالة األسبوع ّية يوم
اكتشف أ ّن يسوع املسيح كان يحافظ عىل «شَ َبات» ،أو ّ
السبت .حتّى بولس ،الذي ا ُرسل إىل األمم ،وليس إىل اليهود ـ كان يعلّمهم يف
ّ
السبت.
السابعّ ،
اليوم ّ
مع مرور الوقت ،اكتشف أشيا ًء يف اإلنجيل أذهلته .أمور مل يكن يعلّمها يف صالة
األحد .ومن الناحية الثانية ،اكتشف أ ّن معتقدات أخرى تعلّمها يف شبابه ،مل تأيت
من الكتب املق ّدسة .اكتشف أنّه ال وجود لتعاليم «العيد الكبري» (الفصح كام
نراه نحن) ،يف العهد الجديد.
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كان الله يفتح ذهن هربرت و .أرمسرتونغ عىل الحقيقة التي كانت عىل طريق
اإلختفاء ،بعد طول امل ّدة ،منذ أيام ال ّرسل األ ّولني .كان روح الله يقوده نحو
الحقيقة التي كانت َمخف ّية عن العامل ـ عامل األديان الذي يحيط به.
السابع ،وبعدها حول «الفصح» ،قادته
اكتشافاته هذه حول «شَ َبات» ،اليوم ّ
كل حياته
إىل فهم أعمق واندهاش أكرث .فقد وجد أنه تع ّرض للكذب يف ّ
يخص قيامة يسوع املسيح .فهو لطاملا آمن أ ّن يسوع قُتل
كربوتستانتي ،يف ما ّ
ّ
مساء يوم الجمعة ،قرابة املغيب ،وقام يف صباح يوم األحد .وهذا يعني طب ًعا،
أ ّن يسوع مات ليوم ونصف اليوم قبل أن يُقام من املوت .حتّى هذا التعليم يف
املسيح ّية التقليديّة ،سوف يؤ ّدي اآلن إىل اكتشاف مذهل( .من الجدير بالذّكر
هنا أ ّن حساب اليوم بحسب اإلنجيل ،هو من مغيب اليوم األ ّول حتّى مغيب
اليوم الثّاين ،وليس من نصف الليل األ ّول إىل نصف الليل الثّاين).
الصدمة عندما قرأ كالم املسيح وهو يرشح عن العالمة الوحيدة التي
وكانت ّ
سيرتكها لليهود ،التي تثبت أنّه هو املسيح املخلّص .قال يسوع أنّه سيكون يف
قلب األرض للم ّدة ذاتها التي مكث فيها يونان يف جوف الحوت .فكام ح ّددها
أي ثالثة
العربانيّون يف العهد القديم ،تتك ّون هذه امل ّدة من ال ّزمن من  72ساعةّ ،
أيام وثالث ليال.
إن مات يسوع يوم الجمعة و ُوضع يف القرب قبل املغيب بقليل ،فهذا يعني أ ّن
عليه أن يقوم نهار اإلثنني ،قبل مغيب شمس ذلك اليوم ،حتّى يت ّم كالمه ويربهن
كل ما تعلّمه يف حياته كان خطأـ
أنّه هو املسيح .فقد اتّضح للس ّيد أرمسرتونغ أ ّن ّ
كذبة! ومل يكن ق ّدامه سوى جواب واحد .إ ّما يسوع مل يت ّمم نبوءته ،اذًا ليس هو
املسيح ،أو الخطأ الكبري يكمن يف ما كان يتعلّمه هو طوال حياته.
لكل هذا؟ فقد
كان يؤمن أ ّن املسيح هو املسيح .ا ًذا ً ما عىس أن يكون الجواب ّ
السابع ـ
وجد الجواب فيام كان يتعلّم أكرث حول ّ
الصالة األسبوع ّية يف اليوم ّ
نوي الذي أعطاه الله لشعبه منذ زمن بعيد .اكتشف
الس ّ
السبت ّ
السبت ،وحول ّ
ّ
اليهودي ،بداية زمن
أ ّن األسبوع الذي يحيط مبوت املسيح هو ،عند الشّ عب
ّ

ال ّنبي إيل ّيا املنتظر آلخر ال ّزمن

73

نوي املق ّدس لعيد الفطري .هذه
الس ّ
ديني يُعرف بالفصح  ،Passoverوزمن اليوم ّ
ّ
كانت استدعاءات سنويّة أمر بها الله شعبه.
للصالة الدين ّية،
اليوم األ ّول من عيد الفطري هو سبت (شَ َبات)
سنوي  ،يوم مق ّدس ّ
ّ
أسبوعي .تعلّم أن املسيح مات خالل زمن الفصح
السابع هو سبت
كام أ ّن اليوم ّ
ّ
عند اليهود ( .)Passoverعرف أ ّن لهذا األمر معنى كبري يف تعاليم العهد القديم
كام ويف تعاليم العهد الجديد .مبا أ ّن يسوع املسيح كان ليت ّمم دوره كحمل
الحقيقي ،الذي س ُيذبح ع ّنا .وهذا ما أعطاه معنى كب ًريا
الفصح لنا ،حمل الله
ّ
ومنطق ًّيا! كان هذا إدراك مثري ،أوصله إىل اإلستنتاج األكرث إثارة ،وهو أ ّن يسوع
املسيح هو ح ّقاً املخلّص (املس ّيا) ،املسيح الذي كان ليأيت ويحكم العامل.
يقرأ الالهوتيّون عن موت يسوع املسيح ،إنمّ ا تبقى الحقيقة مخفيّة عنهم بسبب
بقصة معقّدة تقول أ ّن يسوع مات قبل
إجحافاتهم الدين ّية.
فيتمسكون طو ًعا ّ
ّ
يتمسكون بالفكرة أنّه قام من األموات
أن ّ
السبت ،بقليلّ .
السابع ـ ّ
يحل اليوم ّ
الخاص ،مصداق ّية وصالح ّية لتغيري
يوم األحد ،مق ّدمني بذلك ،من خالل تحليلهم
ّ
السبت ،إىل اليوم
«السبت» (شَ َبات) األسبوعي من اليوم
السابع ـ ّ
األسبوعي ّ
ّ
ّ
األ ّول ـ األحد.
وجد الس ّيد أرمسرتونغ أ ّن هذا ال يشكّل خطأً فقط ،بل وأيضً ا كذبة فاضحة!
يختار الالهوت ّيون أن يتجاهلوا ما ُد ّون يف الكتب املق ّدسة بهدف الحفاظ عىل
معتقداتهم الخاطئة واملكانة التي اختاروها يف حياتهم .تعلّم الس ّيد أرمسرتونغ
السبت الذي تكلّم عنه الذين أرادوا وضع املسيح يف القرب قبل حلوله (حلول
أ ّن ّ
األسبوعي الذي يبدأ عند مغيب يوم الجمعة ،بل كان
السبت
السبت) ،مل يكن ّ
ّ
ّ
نوي الذّي ييل عيد ال ِفصح ،عند املغيب.
الس ّ
السبت ّ
ّ
فالذين طالبوا بجسد املسيح بهدف تحضريه (باألطياب والتحنيط) ،ليدفنوه
«السبت» ،أرادوا بذلك أن يت ّمموا عملهم هذا يوم عيد الفصح (باسوفر)
قبل ّ
سنوي) .كان مبقدورهم أن
 ،Passoverقبل بدء أ ّول يوم من عيد الفطري (سبت
ّ
يعملوا يوم ال ِفصح مبا أنّه مل يكن يُع ّد سبتًا ،أي يو ًما مق ّد ًسا .إنمّ ا كان عليهم
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نوي الذي يبدأ عند
الس ّ
السبت ّ
اإلرساع يف ذلك ألنّهم لن يستطيعوا العمل يوم ّ
غروب شمس يوم الفصح.
نوي ،يف يوم جمعة،
الس ّ
السبت املق ّدس ّ
(بحسب التقويم ال ّروماين) مل يقع ذلك ّ
بل يف يوم خميس .يف الواقع ،بدأ بعد غروب شمس يوم األربعاء وانتهى عند
غروب شمس يوم الخميس .كان عيد الفصح ،يف العام الذي مات فيه يسوع ،يوم
نوي)
الس ّ
(السبت ّ
أربعاء .عند غروب شمس ذلك األربعاء ،كان بداية اليوم األ ّول ّ
لعيد الفطري (الويّني .)23
فيام هو يتعلّم عن تلك األمور ،كام كان الله يكشفها له ،علم الس ّيد أرمسرتونغ
ما هو حقيقة وما هو كذب .الحقيقة هي أ ّن يسوع أظهر فعال ً العالمة التي
قال أنّها تربهن أنّه املسيح املخلّص .فهو مات فعال ً قرابة نهاية يوم الفصح ،بعد
نوي بقليل،
الس ّ
السبت ّ
ظهر يوم أربعاء .وقد ُج ّهز و ُوضع يف القرب قبل حلول يوم ّ
قبل غروب شمس ذلك األربعاء.
إن أكملنا التقييم ،نرى بوضوح أ ّن يسوع مل يقم من املوت صباح يوم أحد ،بل
األسبوعي قبل غروب شمس ذلك اليوم ـ قبل بدء يوم األسبوع
السبت
يف نهاية ّ
ّ
يل ،بعد غروب شمس
األ ّول بقليل! يبدأ اليوم األ ّول ،بحسب األسبوع اإلنجي ّ
السبت .مل يقم املسيح يف اليوم األ ّول من
السابع ،بعد غروب شمس يوم ّ
اليوم ّ
األسبوعي .كان هذا اكتشافًا هائال ً بال ّنسبة للس ّيد
السبت
األسبوع ،بل عش ّية يوم ّ
ّ
أرمسرتونغ ،كام يجب أن يكون كذلك بال ّنسبة لك ،إن كان لك آذان لتسمع
السابع.
وعيون لرتى .سنتناول موضوع توقيت ال ِفصح املعينّ أكرث ،يف الفصل ّ
بدأت األمور تعطي معنى أكرث للسيّد أرمسرتونغ ،فيام كان يقرأ عن قيامة يسوع
املسيح يف مختلف الكتب املق ّدسة .قيل للذين أتوا إىل القرب صباح يوم األحد ،أ ّن
الصباح .مل يذهبوا إىل
املسيح قد سبق وقام .مل يُقال لهم أ ّن املسيح قام يف ذلك ّ
الصباح الباكر يف أ ّول
السبت
األسبوعي ،بل يف ّ
هناك بعد الغروب يف نهاية يوم ّ
ّ
يوم من األسبوع .مل يكن املسيح يف القرب مبا أنّه كان قد أُقيم من املوت.
يحضه للعمل الذي
تعلّم السيّد أرمسرتونغ كث ًريا يف البداية ،فيام كان الله رّ
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ينتظره .أصبحت حياته مك ّرسة للتعلّم املتواصل عن الحقيقة التي يكشفها الله
له .استخدمه الله ليعيد الحقيقة إىل الكنيسة ،الحقيقة التي ليس فقط خرسها
العامل ،إنمّ ا التي كانت كنيسته عىل وشك أن تخرسها أيضً ا.

وقت القرار

ميكنك أن تجعل التعلّم عن الحقيقة جز ًءا من حياتك ،متا ًما كام كانت بداية
السيد أرمسرتونغ .يبدأ الله اآلن بعمل ّية دعاء العامل
وحي عند ّ
ال ّدعوة وال ّنمو ال ّر ّ
لبناء عالقة معه .من يطلب ال ّنجاة من محنة آخر ال ّزمن والعيش يف العامل الجديد
حيث يحكم ملكوت الله ،عليه أن يختار بنفسه ،إن كان سيقبل حقيقة الله أو
سيتمسك بعناد مبعتقداته التقليديّة األسطوريّة .إنّها مسألة خيار ،إنمّ ا بالنسبة
ّ
لله لن تكون موضوع نقاش.
يجب عىل الناس أن يتوبوا عن طرقهم الخاطئة ويقبلوا بطريق الله للحياة .وإال
بكل بساطة ،عن وجه األرض ،يف هذا ال ّزمن .األمل األكرب
سوف يت ّم محوهمّ ،
يكون (ألنّه ال ضامنة بالنجاة بعد) يف التوبة عن الخطأ وتق ّبل الحقيقة .وهذا
الصواب مهام كانت نتائجه الفوريّة .إن مل نتلقّى هكذا نعمة يف
هو العمل ّ
الحال ،فإنّها ستأيت عندما تت ّم قيامتنا للحياة م ّرة أخرى (سنرشح ذلك يف نهاية
هذا الكتاب) .إنمّ ا ،أفضل أمل لك ،من أجل حياتك وحياة أح ّبائك ،هو أن تتوب
برسعة وت ُلقي بنفسك لله ،طال ًبا توجيهه ومسامحته ونعمته ومساعدته وتد ّخله
كل يوم من حياتك!
يف ّ
السيد أرمسرتونغ .بينام كان
عندما تتوب ّ
بحق ،سيكون عليك أن تفعل ما فعله ّ
الله يكشف له عن الحقيقة ،تاب عن طرقه الخاطئة ،وتلقّى الحقيقة برسور.
األسبوعي .هل ستقبل أنت ما هو
بالسبت
كانت البداية بالنسبة له تتعلّق ّ
ّ
(السبت) ،كيوم عبادة وصالة ،أم ستستم ّر
السابع ّ
حقيقي؟ هل ستعتنق اليوم ّ
ّ
والتمسك بطرق خاطئة ،كام قد فعل العامل منذ زمن وأزمان؟
مبقاومة الله
ّ
السبت هو داللة عىل شعب الله .داللة عىل الذين يرغبون بأن يتبعوا إلههم .هو
ّ
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ّ
يدل عىل بدء سلوك صالح الذي يرفض طو ًعا املعتقدات التي لطاملا آمن بها،
«اختباري»،
السبت ،هو أمر
حتّى يطيع الله
ويتمسك مبا هو ّ
ّ
السابع ـ ّ
حق .اليوم ّ
ّ
هو يختربك لريى إن كنت ستتواضع بإرادتك لتقبل سلطة الله يف حياتك.
«وكلّم ال ّر ّب موىس قائال ً ،وأنت تكلّم بني إرسائيل قائال ً سبويت تحفظونها ،ألنّه
عالمة بيني وبينكم يف أجيالكم لتعلموا أين أنا ال ّر ّب الذي يق ّدسكم» (الخروج
12 :31ـ « .)13هو بيني وبني إرسائيل عالمة إىل األبد .ألنّه يف س ّتة أ ّيام صنع ال ّر ُّب
السابع اسرتاح وتنفّس» (الخروج .)17 :31
السامء واألرض ويف اليوم ّ
ّ
يف الحقيقة ،األمر بسيط للغاية .إنمّ ا حارب اإلنسان ض ّد طرق الله مل ّدة 6000
السبت ونكر هذه العالمة بينه وبني إلهه .إن كنت أمي ًنا
سنة .قاوم اإلنسان ّ
للسبت ،عندها فقط تستطيع أن تأمل بالخالص ،فيضعك الله عىل حدة ،كشعب
ّ
الله ليخدم هدفه املم ّيز .أجل ،األمر هو بهذه البساطة ،عالمة تكون عه ًدا دامئًا
السابع إىل اليوم األ ّول ،وإال فسوف يفقد
مع اإلنسان .ال ميكن أن يتغيرّ من اليوم ّ
كل املعنى العظيم الذي عند الله إلعطائه لنا ـ عالمة دامئة بأنّه هو خالقنا .صنع
ّ
السابع اسرتاح .اختار الله ذاك اليوم ليق ّدسه.
الله العامل يف ستّة أيّام ،ويف اليوم ّ
إنّه يوم يجتمع فيه شعبه حتّى يتعلّموا منه.
لكن اإلنسان اختار أيّا ًما أخرى ليبحث عن إلهه .اختار البعض يوم اإلثنني،
والبعض اآلخر يوم الجمعة ،وأ ّما آخرون فيوم األحد .سنتكلّم عن هذه األمور
ستتمسك بطرقك الخاطئة
السادس .أ ّما اآلن ،ماذا ستختار أنت؟ هل
ّ
يف الفصل ّ
أم ستتق ّبل طريق الله الحقيق ّية؟ إنّه بالحقيقة ،الختيار سهل ج ًّدا .عليك أن
الستة
تبدأ من هنا .لن يكون األمر سهال ً .مل يكن سهال ً ّ
لكل الذين عاشوا خالل ّ
آالف سنة املاضية ،والذين اختاروا أن يتبعوا طرق الله الحقيق ّية .بل كان صع ًبا
ج ًّدا بسبب مقاومة وسخرية وضغط اآلخرين عليهم ،الذين كرهوا هكذا أفكار
ومعتقدات .سيكون الوضع نفسه بالنسبة إليك.
السبت ـ فقط ،يعني
السابع ـ ّ
من الجدير بالذّكر هنا ،أنّه ليس حفاظك لليوم ّ
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السبت هو أمر
أنّك تتبع كل ًّيا طرق الله الحقيق ّية ،وأ ّن الله يعمل بك .إنمّ ا ّ
«اختباري» وعالمة بداية خضوع.
ّ
أنت أيضً ا يجب أن تختار ،متا ًما كام اختار الس ّيد أرمسرتونغ ،عندما أراه الله
حق.
السبت .وجب عليه أن يتّضع ويعرتف لزوجته أنّها كانت عىل ّ
الحقيقة عن ّ
وجب عليه أن يتّضع أمام الله ،يتوب ويطلب الغفران منه ،ليك يطيعه ويكون
أنت باملثل؟
عىل انسجام معه .هل ستقوم َ
ال يحاول هذا الكتاب أن يقنع ال ّناس للحاق واإلنضامم إىل حركة أو منظّمة تريد
تتوسع .غري أ ّن هذا ما تريده معظم املنظّامت والحركات؛ أن تكرب وتصبح
أن ّ
الصفحات بهدف أن تُعطيك األداة والوسيلة التي
أقوى وأغنى .إنمّ ا كُتبت هذه ّ
لكل ما سيأيت عىل هذه األرض ،وتكون لك فرصة ما
تمُ كّنك أن تجد األجوبة ّ
للمشاركة مبا سييل محنة آخر ال ّزمن مبارشة .سيأيت الله مبلكوته الذي سيحكم
كل من سيعيش لرياه سيكون بإمكانه أن يكون جز ًءا
العامل كلّه عىل هذه األرضّ .
من كنيسة الله ،التي ستكون الكنسية الوحيدة عىل األرض .لن يكون ديانة أخرى
بعد تستطيع أن تُؤذي وتخدع اإلنسان .ستكون «كنيسة واحدة» .ال يوجد أصال
إال كنيسة واحدة ،إنمّ ا ،يف العامل الجديد ،ستكون ُمعلنة يف جميع أنحاء العامل!
هل تفهم ما يق ّدمه الله لك؟ ماذا يتطلّب م ّنا حتّى نجعلك تركع؟ إن أىت املوت،
لن يكون من خيار بعد .إن ِعشت ،كم سيطول الوقت حتّى تتوب وتقبل الحقيقة
التي تقرأها؟ ...أيًّا كان ،ستكتشف ذلك بنفسك!!!

ال ّنبي إيل ّيا املُنتظر

«هأنذا أرسل إليكم إيل ّيا ال ّنبي قبل مجيء يوم ال ّر ّب اليوم العظيم واملخوف.
فري ّد قلب اآلباء وقلب األبناء عىل آبائهم لئال آيت وأرضب األرض بلعن» (مالخي
 5 :4ـ .)6
أخصائيو ومعلّمو األديان،
تركّز هذه النبوءة عىل حدث لطاملا تناقش عليه ّ
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مبوضوع يدور حول مجيء مسيح ٍ .اختلط األمر عىل البعض يف زمن املسيح،
حتّى أنّهم تساءلوا إن كان هو إيل ّيا الذي ذُكر يف الكتب املق ّدسة .إنمّ ا تتكلّم هذه
النبوءة يف ِسفر مالخي ،عن الذي سيأيت إىل هذه األرض بروح إيل ّيا ،وليس إيل ّيا
قامئًا من األموات ،قبل يوم الله العظيم واملخوف ،يف آخر ال ّزمن.
انتبه جيّ ًدا ملا تقوله هذه النبوءة أل ّن الله علم مسبقًا ما ستكون ر ّدة فعل
اإلنسان .لطاملا كانت نفسها .يرفض اإلنسان الله.
يعلّمون الناس أن باستطاعتهم أن يذهبوا إىل الكنيسة التي يختارونها .ال
يعلّمونهم أنّه ال يوجد إال إله واحد ،إميان واحد ،كنيسة حقيق ّية واحدة ومسيح
واحد! لذا ،هم ال يرون الواقع الذي يقول أنّه ال ميكن أن يكون هناك مئات من
ال ّديانات والتّعاليم املختلفة عن الله وابنه يسوع املسيح .لقد ت ّم خداعهم .هم
ال يفهمون أنّهم اختاروا «نكهة» دين ّية تروق لهم شخص ًّيا.
أنظر إىل تاريخ اإلنسان وما صنعه بحسب ذوقه هو .أنظر إىل األفكار املختلفة
التي تدور حول إله ،يفضّ ل اإلنسان أن يؤمن به .إله ،ميكنك أن تعبده ساعة
تشاء .إله اإلنسان ،يستطيع أن يكون له قوانني ورشائع مختلفة ،أو ال رشائع
البتّة .أنظر إىل املسيحيّة التقليديّة كم هي منقسمة و ُمج َّزأة إىل ح ّد واسع.
السبت ـ هو واجب
السابع ـ ّ
ماذا سري ّد عليك ال ّناس إن قلت لهم أ ّن اليوم ّ
السبوت
علينا؟ ماذا سيقولون لك إن قلت لهم أ ّن عليهم أن يحافظوا عىل ّ
السنويّة ،متا ًما كام كان ال ّرسل األقدمني ،يف زمن املسيح ،يحافظون عليها ،إن
ّ
أرادوا أن يُطيعوا الله؟ كيف سرت ّد عليهم؟ قل لهؤالء يف املسيح ّية التقليديّة ،أ ّن
«العيد الكبري»  ،Easterمل يُذكر يف اإلنجيل .قل لهم أنّه كذبة .ماذا سيقولون لك؟
اإلنسان ،يكره الحقيقة .لذا فهو يكره الله من دون أن يعلم.
قل لهم أ ّن القيامة مل تحدث صباح األحد ،وسيتّهمونك بالجنون أو بالغريب
الخاصة ،يقولون
أو بالجاهل البائس .قل لهم أ ّن الكاثوليك ّيون ،يف موسوعتهم
ّ
أ ّن اإلنجيل مل ِ
«السبت» إىل اليوم األ ّول من األسبوع
يعط سلطانًا يسمح بتغيري ّ
السلطة الوحيدة التي أ ّدت إىل
(األحد) .يقول الكاثوليكيّون ّ
بكل بساطة أ ّن ّ
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السلطة البابويّة .أحد الباباوات غيرّ ه منذ زمن بعيد ،ووضع
هذا الفعل ،هي ّ
كل الباباوات منذ ذلك الحني .يعتقد
مرسوم به .وقد ساند هذه الشرّ يعةّ ،
يك أ ّن ال سلطة للربوتستانتين ّيني ،الذّين انبثقوا من الكاثوليك ّية ،إال
ال ّدين الكاثولي ّ
كل هذه األمور ،وانظر ما سيحدث .هل
السلطة اآلتية من البابا .كلّم ال ّناس عن ّ
ّ
تعتقد أنّه ال وجود لإلجحافات الدينيّة العميقة يف قلوب ال ّناس؟ قريبًا ستكون
رصاعات دين ّية بأحجام خيال ّية يف العامل.
الصغار أ ّن أرنب
قل للمسيح ّية التقليديّة أ ّن العيد الكبري هو خطأ .قل لألطفال ّ
العيد ال يبيض بيضً ا .وأ ّن بابا نويل (سانتا كلوس) ليس سوى أسطورة وال عالقة
له بالله .ما سيكون ر ُّدهم؟ ستجد نفسك عىل معارضة مع آله ِتهم .وسيكرهونك
بسبب ذلك .ال يتهاون ال ّناس مع الذي يريد أن يهني آلهتهم .مع ذلك ،يقوم
بكل ذلك ،وسيستم ّر بإخبارهم بق ّوة كبرية مع مرور الوقت.
الله بإخبار العامل ّ
حتّى يأيت زمن يوم ال ّر ّب «العظيم واملخوف»! سيتعلّم اإلنسان أن يبتلع كربياءه
حق.
وميحي تكبرّ ه الذي يقف بينه وبني الله ،معارضً ا ما هو ّ
نبوءة مالخي هذه ،التي تحيك عن إيل ّيا آلخر ال ّزمن ،تحتوي أيضً ا عىل أحكام
نبويّة سوف تأيت .عندما أرسل إيليّا ،علم الله أ ّن الناس سريفضونه ،وكذلك ال ّرسالة
التي يحملها .أوضح الله مل ًّيا أ ّن ال ّزمن الذي سيأيت فيه إيل ّيا ،يأيت قبل يوم ال ّر ّب
العظيم املخوف .قال الله ،إن مل تُغيرّ رسالة إيل ّيا القلوب ،فسوف يرضب األرض
كل ما ُحيك عنه يف ال ّنبوءات أنّه ٍ
آت عىل
بلعنة .هذه اللعنة عىل اإلنسان هي ّ
الستة آالف سنة من الحكم الذايت لإلنسان .علم الله
عامل غري تائب ،يف نهاية ّ
مسبقاً أ ّن العامل سريفض رسالة نبيّه إيليّا آلخر ال ّزمن ،إنمّ ا مجيئه هو مبثابة شهادة
الستة آالف هذه ـ يف
السنني ّ
لإلنسان ،بأنّه ال يزال يف آخر ال ّزمن ،كام كان طوال ّ
موقف تح ّد ومعارضة مع إلهه.
ما يريده الله من اإلنسان هو أن يتوب ـ ويتغيرّ قلبه ،حتّى يتلقّى قل ًبا آخر من
النوع الذي كان لدى اآلباء األوفياء األقدمني ـ إبراهيم ،إسحق ويعقوب .إنمّ ا
تاريخ اإلنسان يحيك عن رفضه لهكذا قلب.
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لطاملا أعرب الله عن رغبته لإلنسان بأن يتغيرّ ويقبل طرقَه حتّى يتمكّن من
العيش حياة كاملة .فقد عبرّ عن ذلك م ّرات ع ّدة بأساليب مختلفة.
«يا ليت قلبهم كان هكذا فيهم ح ّتى ي ّتقوين ويحفظوا جميع وصاياي ّ
كل األ ّيام
ليك يكون لهم وألوالدهم خري إىل األبد» (تثنية .)29 :5
قال هذا بعد أن أعطى الله رشيعته إىل اإلرسائيليّني .أراد بذلك أن يري اإلنسان
الطريق الحقيق ّية للحياة ،إنمّ ا كان يعرف الله قلبهم ـ فهم لن يطيعوه.
عبرّ يسوع املسيح عن نفس األمنية بأسلوب مختلف.
املرسلني إليها .كم م ّرة أردت
«يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة األنبياء وراجمة َ
أن أجمع أوالدك كام تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ومل تريدوا» (إنجيل
متّى .)37 :23
يُظهر املسيح ،بتعبريه عن شعوره تجاه الذين ا ُعطيت لهم طرق الله ،أ ّن قلوبهم
وكل إنسان يحمل نفس
وطبيعتهم اإلنسان ّية ترفض الله وال تقبل ح ّبه واهتاممهّ .
القلب وذات ال ّروح.
«وآخذكم من بني األمم وأجمعكم من جميع األرايض وآيت بكم اىل أرضكم
كل نجاستكم ومن ّ
وأرش عليكم ما ًء طاه ًرا فتطهرون من ّ
ّ
كل أصنامكم أط ّهركم.
وأعطيكم قل ًبا جدي ًدا وأجعل رو ًحا جديدة يف داخلكم وأنزع قلب الحجر من
لحمكم وأُعطيكم قلب لحم .وأجعل روحي يف داخلكم وأجعلكم تسلكون يف
فرائيض وتحفظون أحكامي وتعملون بها» (حزقيال  24 :36ـ .)27
والسلوك املوجود عند اإلنسان منذ ستّة آالف
هذه النبوءة هي ر ّد عىل ال ّروح ّ
كل
كل حكومات اإلنسان .سيجمع الله ّ
كل األمم ،وتنتهي ّ
سنة .سيحطّم الله ّ
كل األرض .يف آخر ال ّزمن ،سيحطّم الله
العامل تحت ملكوت واحد ـ ملكوته فوق ّ
كل األديان واألصنام واآللهة الباطلة والطرق املزيّفة عند ،ما يس ّمونه ،املسيح ّية.
ّ
كل ال ّناس .يجب عىل
عندها سيبدأ ملكوت الله يحكم ويبعث الله بروحه عىل ّ
كل األمم من عالء كربيائها وتكبرّ ها ،ويأيت عىل إخضاعها يك يصبح
الله أن ينزل ّ
بإمكانها تقبّل قلبًا ورو ًحا جدي ًدا.
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قصة اإلنسان بشعة طوال ستّة آالف سنة .لطاملا رفض اإلنسان الله،
كانت ّ
يصا عرب األزمان ،فأخضعهم وق ْول َبهم
خص ً
باستثناء هؤالء الذين دعاهم هو ّ
وج ّهزهم حتّى يصبحون جز ًءا من ملكوته .إنّهم املئة واألربعة واألربعون ألفًا
الذين عمل معهم عرب األزمان.
علم الله أ ّن اإلنسان سريفض رسالة ملكوته .لذا الهدف من عمل إيليّا هو أن
يكون «شاه ًدا» يف نهاية زمن حكم اإلنسان الذايت عىل أ ّن اإلنسان ال يزال يرفض
الله .فيكون حكم الله األخري بعدها ،محقًّا وعادال ً ويكون عمل إيل ّيا آلخر ال ّزمن
حقيقي.
شاه ًدا ض ّد اإلنسان ،ويبينّ أ ّن شاهد الله هو
ّ

إيل ّيا بعدد اثنني

يل ،الذي كان أحد أنبياء
ت ُظهر الكتب عن مجيء اثنان بروح إيل ّيا ،غري إيل ّيا الفع ّ
الله .سيأيت واحد من اإلثنني يف آخر ال ّزمن .خلط الناس هذه اآليات بعضها
ببعض ،لذا قد فاتهم معناها وتطبيقها العميق.
قال يسوع املسيح بوضوح أ ّن أ ّول من سيأيت بروح إيل ّيا ،كان يوح ّنا املعمدان.
«وسأل تالميذه قائلني فلامذا يقول الكتبة أ ّن إيل ّيا ينبغي أن يأيت أ ّوال ً .فأجاب
يسوع وقال لهم أ ّن إيل ّيا يأيت أ ّوال ً وير ّد ّ
كل يشء .ولكن أقول لكم أ ّن إيل ّيا قد
جاء ومل يعرفوه بل عملوا به ّ
كل ما أرادوا (رشح يسوع كيف أنّهم مل يتع ّرفوا
بالسجن ومن ث ّم قتلوه).
عىل يوح ّنا عىل أنّه واحد من إيل ّيا الذي يأيت .فوضعوه ّ
كذلك ابن اإلنسان أيضً ا سوف يتألّم منهم .حينئذ فهم التالميذ أنّه قال لهم عن
يوح ّنا املعمدان» (إنجيل متّى 10 :17ـ .)13
حتّى الكتبة ،يف زمن املسيح ،فهموا أ ّن هناك آيات نبويّة تتكلّم عن إيل ّيا يأيت قبل
مجيء املسيح .إنمّ ا مل يفهم أح ٌد الثنائ ّية املوجودة يف نبوءات الكتب أو الهدف
من مجيء املسيح م ّرتني.
األمر بسيط للغاية ،فقد كان يوح ّنا ليم ّهد الطريق ملجيء املسيح األ ّول ،بروح
وق ّوة إيليّا .إنمّ ا كون النبوءة إزدواجيّة ،فسيأيت شخص آخر بروح وق ّوة إيليّا أيضً ا،
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ليم ّهد الطريق ملجيء املسيح الثّاين.
كشف جربائيل جز ًءا من هدف هذه اإلزدواج ّية وهو يُخرب زكريّا عن ابنه اآليت،
يوح ّنا« .ويتق ّدم أمامه بروح إيل ّيا وق ّوته لري ّد قلوب اآلباء إىل األبناء والعصاة
يهيء لل ّر ّب شع ًبا مستع ًّدا» (إنجيل لوقا  .)17 :1ساعد
إىل فكر األبرار ليك ّ
يوح ّنا املعمدان ،بإعداد شعب للمجيء األ ّول ليسوع املسيح .بشرّ برسالة توبة،
ليحضهم ملجيء املسيح .فتاب مئات اآلالف من ال ّناس وأصبحوا مستع ّدين
رّ
لسامع رسالة املسيح يف الوقت الذي بدأ فيه كهنوته .لكن معظم ساكني األرض،
وبخاصة ال ّرؤساء (الحكّام والالهوت ّيون) مل يتوبوا.
ّ
الخاصة
م ّرة أخرى ،ت ُظهر هذه اآلية جز ًءا من عمل ّية تح ّول ال ّناس من طرقهم
ّ
نحو طرق الله ،من خالل التّوبة« .اآلباء» املذكرون هنا ،هم الذين ذُكروا يف كتب
العهد القديم ،الذين صنعوا ب ّر الله ،وح ّولوا قلوبهم صوب ال ّر ّبُ .د ّونت سرية
حياتهم بهدف اإلرشاد واإليحاء عىل طريق الله .هذا ال ّروح نفسه الذي عمل
بهؤالء اآلباء األقدمني ،يعمل اآلن عىل املتح ّدرين منهم« ،األوالد» ،حتّى تتح ّول
ويتحضون ليبشرّ وا بيسوع املسيح.
قلوبهم صوب الله
رّ
الحس) ،فهمها بعض يهود زمنه ،عىل أنّها
بشرّ يوح ّنا برسالة (عىل ّ
الصعيد يّ ّ
حس .بشرّ إيل ّيا الثاين املنتظر
البشارة عن مجيء املسيح األ ّول ككائن
ّ
برشي يّ ّ
وحي ،ليج ّهز شع ًبا ـ الكنيسة ،ملجيء املسيح الثّاين .عندما
برسالة عىل ّ
الصعيد ال ّر ّ
روحي تا ّم واضمحالل
جاء زمن دعوة الس ّيد أرمسرتونغ ،كانت الكنيسة يف غياب
ّ
كل حقيقة منها .لو مل يح ّرك الله الس ّيد أرمسرتونغ إلمتام ال ّدور الكامل إليل ّيا
ّ
املنتظر ،مل تكن كنيسة الله موجودة اليوم .سنتناول هذه الحقبة من عمل الله
السيد أرمسرتونغ ،يف فصل الحق.
بواسطة ّ
زد عىل ذلك ،أ ّن الله استخدم الس ّيد أرمسرتونغ يف مرتبة رسول آخر ال ّزمن ،لريفع
الكنيسة من جديد ويدعو العديدين إليها ليساهموا يف عمل آخر ال ّزمن .وليك
وحي ،ملجيء يسوع
يساعد من خالل كهنوته ،بتحضري شعب عىل ّ
الصعيد ال ّر ّ
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املسيح الثاين .لك ّن العامل رفض رسالته .قري ًبا اآلن ،سوف يدلّنا الله ويقودنا نحو
زمن حكمه العظيم واملخوف.
عندما سأله تالميذه عن إيل ّيا الذي سيأيت كام ُد ّون يف مالخي ،أجابهم يسوع
وهو يُضيف تفصيال ً مهماًّ يتعلّق بال ّدور الذي سيؤ ّديه .وهذا ما علينا أن نفهمه،
وهو أهم يش ّء حتّى يتمكّن لنا أن نح ّدد هويّة ذلك الشّ خص.

تعريف إيل ّيا الثاين

بعد التجليّ  ،عندما شاهد البعض رؤيا عن مجيء املسيح يف ملكوت الله ،سأل
ال ّرسل يسوع املسيح عن هذه النبوءة التي وردت يف ِسفر مالخي .كانوا يعلمون
أنّه كُتب أ ّن إيليّا سوف يأيت ،قبل مجيء ملكوت الله .وسيكون أيضً ا يوم ال ّر ّب
العظيم واملخوف ،قبل إقامة امللكوت.
كان عىل هذا اإليل ّيا اآليت ،أن يت ّمم ثنائ ّية مع يوح ّنا للمساعدة يف تحضري شعب
ملجيء يسوع املسيح .ويف هذا الوضع هنا ،ملجيئه الثّاين .سيكون عىل هؤالء
الناس أيضً ا ،أن يتوبوا ويح ّولوا قلوبهم نحو طرق الله ،كام قد فعله «اآلباء»
األ ّولون.
اذًا ،يف آخر ال ّزمن ،سيأيت شخص بروح وق ّوة إيل ّيا ،ليساعد بتحضري شعب ملجيء
يسوع املسيح الثاين .اآلن« ،قلوب اآلباء» ـ أسلوب وسلوك الفكر وال ّروح الذي
كان يتحلىّ به رجال ال ّرب األقدمون الذين كانوا عىل عالقة وطيدة مع الله ـ
سينفتح ويتح ّول نحو الذين دعاهم الله يف آخر ال ّزمن هذا .فيام تجاوب الشّ عب
مع هذا ال ّدعاء إىل كنيسة الله ،تفتّحت قلوبهم وتقبّلت روح «قلوب اآلباء»
تلك .إنمّ ا مل يحدث هذا األمر مع العامل .ولن يحدث اآلن معهم كذلك .آل ّن العامل
مل يكن مستع ًّدا بعد لتق ّبل هذا .إنمّ ا يف هذا ال ّزمن األخري ،لن تكون ال ّدعوة إال
للذين كان الله يعمل بهم.
ماذا أضاف يسوع لهذه النبوءة القدمية؟
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«إ ّن إيل ّيا يأيت أ ّوال ً وير ّد ّ
كل يشء» (إنجيل متّى  .)11 :17فسيكون عىل هذا
كل يشء .وهذا ال ينطبق أب ًدا عىل ما فعله يوح ّنا املعمدان .فهو
اإليل ّيا أن ير ّد ّ
مل ير ّد شيئًا.
السيد أرمسرتونغ ،ليعيد الحقيقة إىل كنيسته ويعيد إحياءها روح ًّيا
استخدم الله ّ
من جديد .مع حلول سنة  ،1930كانت الكنيسة عىل وشك اإلضمحالل الكليّ .
إنمّ ا الله قد وعد أن ال يدع هذا يحدث لكنيسته .فقد أصبحت صغرية ج ًّدا مع
عدد ضئيل من الناس .إنمّ ا بينام استمر الله بكشف الحقيقة للس ّيد أرمسرتونغ،
كان ال ّناس يلتحقون أكرث فأكرث بجسد املسيح .قبل أن يسمح الله مبوت الس ّيد
كل حقيقة أساس ّية إىل الكنيسة ،والتي
أرمسرتونغ يف عمر  93سنة ،كان قد أعاد ّ
ساعدت بإحيائها بالكامل من جديد ،مثبّتة ً إيّاها أعمق بعد يف حقيقته .فكان
للكنيسة ما هي بحاجة إليه ،ملا ينتظرها .نبوءة آخر ال ّزمن آتية عىل الكنيسة،
ولن ينجو منها سوى القليل الباقي ،ويكونون مستع ّدين ملجيء يسوع املسيح
الثاين .هذا يت ّمم جز ًءا كب ًريا من امله ّمة التي سلّمها الله إليل ّيا آلخرال ّزمن ـ تحضري
شعب ملجيء املسيح .هذا الكتاب يحتوي عىل الحقائق التي أُعيدت إىل الكنيسة.
مه ّمة إيليّا آلخر ال ّزمن هي أن يُعيد الحقيقة .إنمّ ا إعادتها فقط إىل الكنيسة.
شهادة الله هي أ ّن العامل سريفض رسالة إيل ّيا هذا ،التي تقول أ ّن هذا هو ال ّزمن
األخري وأ ّن ملكوت الله أصبح وشيكًا أن يأيت عىل األرض .ال ميكن إعادة الحقيقة
إىل العامل .ليس قبل أن يُخضعه الله ويضعه ،خالل محنة آخر ال ّزمن .فبعد أن
ذهني مناسب ليتق ّبل
يخترب العامل ارتجاجات كهذه ،عندها سيصبح يف وضع
ّ
أخ ًريا إرشادات الله ـ خالقه.
معرفتك لهذه الحقائق ستساعدك لفهم نبوءة أخرى تنتظر أن تُت َّمم بعد ،عن
يسوع املسيح .استشهد بولس ال ّرسول بنبوءات من العهد القديم عندما بشرّ مبا
ييل ،يف يوم العنرصة سنة  31بعد املسيح.
«توبوا وارجعوا ل ُتمحى خطاياكم ليك تأيت أوقات الفرح من وجه ال ّر ّب .ويرسل
السامء تقبله (سيبقى يسوع املسيح
املسيح امل ُ رَّ
بش به لكم قبل .الذي ينبغي أ ّن ّ
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السامء مل ّدة  2000سنة ،حتّى يحني زمن إقامة ملكوت ال ّر ّب عىل األرض.
يف ّ
عندها يعود) إىل أزمنة ر ّد ّ
كل يشء .األشياء التي
كل يشء (بعد مجيئه سيعاد ّ
لطاملا رفضها اإلنسان خالل  6000سنة) التي تكلّم عنها الله بفم جميع أنبيائه
الق ّديسني منذ ال ّدهر .فإ ّن موىس قال لآلباء أن نب ًّيا مثيل سيقيم لكم ال ّر ّب إلهكم
كل ما يكلّمكم به .ويكون أ ّن ّ
من إخوتكم .له تسمعون يف ّ
كل نفس ال تسمع
النبي تُباد من الشّ عب (نعم ،سيكون العامل مستع ًّدا لتق ّبل وسامع يسوع
لذلك ّ
املسيح) .وجميع األنبياء أيضً ا من صموئيل فام بعده جميع الذين تكلّموا سبقوا
وأنبأوا بهذه األ ّيام .أنتم أبناء األنبياء والعهد الذي عاهد به قبائل األرض إليكم
أ ّوال ً اذ أقام الله فتاه يسوع أرسله يبارككم بر ّد ّ
كل واحد منكم عن رشوره»
(أعامل ال ّرسل19 :3ـ .)26
يُنبئ هذا عن زمن رائع ،عندما يتلقّى اإلنسان أخ ًريا ما أراده له صانعه منذ
كل يشء إىل العامل بأكمله.
البدء .وأخ ًريا سيعيد يسوع املسيح ّ

هربرت و .أرمسرتونغ

كان السيّد هربرت و .أرمسرتونغ رسول الله آلخر ال ّزمن ،متا ًما كام كان التالميذ
اإلثنا عرش وبولس رسال ً ،يف بداية كنيسة الله .وكان هو أيضً ا ال ّنبي إيل ّيا من عند
السيد أرمسرتونغ ال ّزمن الذي يعيش فيه .علم أ ّن الله قد
الله آلخر ال ّزمن .فهم ّ
دعاه ليت ّمم هذه امله ّمة .لطاملا استشهد بآية مع ّينة تح ّدد زمن ومه ّمة عمله،
الذي سل ّمه ايّاه الله للقيام به.
«ويكرز ببشارة امللكوت هذه يف ّ
كل املسكونة شهادة لجميع األمم .ث ّم يأيت
املنتهى» (إنجيل متّى  .)14 :24نعم ،لقد أعطاه الله مه ّمة تبشري العامل بهذه
البرشى قبل أن تأيت ال ّنهاية .لطاملا كانت رسالة اإلنجيل كلمة الله لإلنسان عن
السا ّرة مللكوته الذي سيأيت به يو ًما عىل هذه األرض مع املسيح كملك.
البرشى ّ
انترشت هذه ال ّرسالة يف العامل بالطريقة واألسلوب الذي رآه الله مناس ًبا ليشهد
له عن ماهيّة اإلنسان التي مل تتغيرّ خالل  6000آالف سنة من تاريخ البرشيّة.
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األقل ما
الحظ كيف قُبلت رسالة البرشى هذه .إن مل تسمع باسمه ،إسمع عىل ّ
حدث معه يف آخر  15سنة من حياته.
نُرشت برشى ملكوت الله اآليت قري ًبا ،يف مجلّة تدعى «الحقيقة الثابتة» The
 .Plain Truthأُرسلت إىل العامل بأعداد كثرية ،و ُوزّعت إىل أمم العامل املختلفة.
(من الجدير بالذكر هنا أ ّن هذه املجلّة وغريها من منشورات كنيسة الله العامليّة،
مؤسسة الكنيسة هذه عن
أُفسدت بالكامل يف التسعين ّيات ،بعد أن ابتعد قادة ّ
حقيقة الله ،ولحقوا بتعاليم املسيح ّية التقليديّة الخاطئة).
وأيضً ا ،بُثّ خرب البرشى من خالل تغطية عامل ّية عىل اإلذاعات املرئ ّية واملسموعة
(راديو وتلفزيون)ُ .دعي الربنامج «العامل يف الغد»  .The World Tomorrowكان
ديني آخر .حتّى أ ّن السيّد
له يف ذلك الوقت تغطية عامليّة أكرث من ّ
أي برنامج ّ
أرمسرتونغ زار شخص ًّيا قادة العامل حامال ً ال ّرسالة نفسها.
لكل واحد أن يتأ ّمل مدى اإلمتداد ،الكبري والعظيم يف نفس الوقت،
من امل ُجدي ّ
لهذه ال ّرسالة ،التي خرجت للعامل كشاهد عىل أ ّن اإلنسان سريفضها! من امل ُجدي
السيد أرمسرتونغ
أيضً ا أن نتأ ّمل يف القادة الذين استقبلوا هذا الشّ اهد .تلقّى ّ
جوائز وتكرميات من قادة أمم ع ّدة ،والكثري من هؤالء أحبّوه وا ُعجبوا به كث ًريا،
ومع ذلك رفضوا رسالته التي تُبشرّ مبجيء ملكوت الله قري ًبا.
السيد أرمسرتونغ جائزة مم ّيزة ج ًّدا من ملك بلجيكا ليوبولد الثالث .وهي
تلقّى ّ
عبارة عن ساعة يد مصنوعة من قذيفة مدفع ،كان والد ليوبولد امللك ألربت
األ ّول قد جلبها من معركة من الحرب العامل ّية األوىل .كان امللك ألربت قد قام
بصنع أربع ساعات يد مستخد ًما القذيفة نفسها ،مع رغبته بتقدميها لألربع
السالم العاملي .مل يجد
الشّ خص ّيات التي برأيه ستساهم بشكل ملحوظ بنرش ّ
الساعة ال ّرابعة .لذا م ّررها البنه امللك ليوبولد الذي
امللك أح ًدا
ّ
يستحق تلك ّ
للسيد أرمسرتونغ ،عام  .1970مع أ ّن رؤساء ع ّدة تق ّربوا
ارتأى بدوره أن يق ّدمها ّ
السيد أرمسرتونغ ،ال يزال الكثريون اليوم يجهلون اسمه .الله هو الذي يعطي
من ّ
الفضل وال ّنعم للشّ خص الذي يريده .وقد أعطى السيّد أرمسرتونغ ،نعمة التقدير
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يف نظر رؤساء العامل .مع ذلك ،مل يتق ّبلوا ال ّرسالة التي حملها إليهم عن ملكوت
الله اآليت قري ًبا.
العاملي من دون
السالم
ُعرف الس ّيد أرمسرتونغ من قبل الكثريين «بسفري ّ
ّ
حقيبة» .فقد حمل البرشى لألمري ميكازا وعدد من أعضاء ال ّنظام اليابا ّين .قلّد
اإلمرباطور هريوهيتو السيّد أرمسرتونغ «وسام الكنز املق ّدس» ،درجة ثانية ـ
إحدى أعىل األوسمة التي ت ُق ّدم لغري اليابان ّيني .خالل فرتة عرشين سنة ،ال ّرؤساء
خاصا
الوزراء اليابان ّيون الذين توالوا يف املنصب ،اعتربوا الس ّيد أرمسرتونغ صديقاً ًّ
الس ّيد أرمسرتونغ
ومستشا ًرا .بعض أعضاء النظام الياباين اعتربوا أنفسهم أبناء ّ
اليابان ّيني .ومع ذلك ،ال أحد منهم تق ّبل رسالة ملكوت الله اآليت.
تصادق السيّد أرمسرتونغ مع امللك حسني يف األردن ،وامللك بهوميبول أدوليادج
 Bhumibol Adulyadejوامللكة سرييكيت  Sirikitيف تايلند ،ورؤساء وزراء إرسائيل
مبن فيهم غولدا مايري  Golda Meirومناخيم بيغني  .Menachem Beginآخرون
السادات ،وجومو كنياتا Jomo
اعتربوه صديقًا مق ّربًا مثل رئيس مرص ،أنور ّ
مؤسس وأ ّول رئيس لكينيا ،وإمرباطور إثيوبيا هاييل سياليس Haile
ّ ،Kenyatta
والصديقة القدمية
 ،Selassieورئيس بلديّة أورشليم ،تيدي كوليك ّ ،Teddy Kollek
ناجندرا سنغ  ،Nagendra Singhالتي كانت قاض ٍ يف املحكمة ال ّدول ّية يف هاغ،
هولندا.
خاصة مع قادة ،مثل مارغريت تاترش،
كان للس ّيد أرمسرتونغ أيضً ا ،اجتامعات ّ
رئيسة وزراء اململكة املتّحدة ،خوان كارلوس ،ملك إسبانيا ،رئيس مرص ،حسني
كل هؤالء
مبارك ،وإنديرا غاندي ،رئيسة الوزراء الهنديّة .ومع ذلك ،ال أحد من ّ
ال ّرؤساء ،تق ّبل ال ّرسالة التي حملها ،عن ملكوت الله اآليت قري ًبا.
ئايس
قلّد الرئيس فرديناند ماركوس ّ
السيد أرمسرتونغ ،وسام اإلستحقاق ال ّر ّ
حق
لحضوره
عاملي ّ
ّ
املعنوي وتأثريه امللفت يف تحريك ال ّناس نحو خلق نظام ّ
ومسامل .تلقّى وسام تايلند برتبة قائد بأعىل رشف نظام العرش .مع ذلك ال أحد
من هؤالء القادة أو من شعبهم تقبّل برشى ملكوت الله اآليت قريبًا.
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التقى الس ّيد أرمسرتونغ برؤساء آخرين أيضً ا .مثل ال ّرئيس أللندي  Allendeيف
تشييل ،ال ّرئيس سوهارتو  Suhartoيف أندونيسيا ،رئيس جنوب فيتنام نغوين
فان تيو  ، Nguyen van Thieuكام و ُدعي الس ّيد أرمسرتونغ إىل رومانيا من قبل
ال ّرئيس نيكوالي تشاوشيسكو  ، Nicolae Ceausescuوقابل كذلك دنغ زاوبنغ
مسيحي يزور
الصينية ،ما جعله أ ّول قائد
 Deng Ziaopingيف جمهوريّة الشّ عب ّ
ّ
الصني .إنمّ ا مل يُنرش الخرب يف العامل .يف هذه ال ّزيارة التي ال
رسم ًّيا رؤساء داخل ّ
سابق لها ،تو ّجه إىل ال ّرسم ّيني من  76أ ّمة من صالة الشّ عب العظيمة يف بكني.
الحقيقي وعن سبب فشل اإلنسان للوصول إليه .تلقّى
للسالم
تكلّم عن الطريق ّ
ّ
السيد أرمسرتونغ أوسمة رشف ع ّدة أخرى ،وزار رؤساء عديدين آخرين من
ّ
العامل.
مؤسسة دين ّية ،تلقّى هكذا تقدير من قبل
ال أحد من التاريخ املعارص ،من ّ
أي ّ
العديد من رؤساء العامل ،مثل هربرت و .أرمسرتونغ .باستثناء البابا .للبابا تغطية
إعالم ّية واسعة تُبقي العامل عىل ِعلم بلقاءاته وأسفاره .أ ّما هربرت و .أرمسرتونغ
مل يكن له ذلك .كان العامل عىل غري يقني لوجود هذا اإليل ّيا آلخر ال ّزمن ،مبا أ ّن
الصحافة تجاهلته ومل يكن ذو أهميّة بالنسبة للمجتمع املحيط به .مع أ ّن الله
أعطاه نعمة التقدير من قبل العديد من رؤساء العامل ليتمكّن من تسليمهم
رسالته ،كثريون آخرون طردوه .إنمّ ا النتيجة كانت لتكون نفسها ،مهام كان
سيظل يرفض الله ورسالته لهم.
ّ
جمهوره كب ًريا .فالعامل
السيد أرمسرتونغ ،تقف شاه ًدا
البرشى امل ُرسلة من الله إىل العامل أجمع بواسطة ً
الستة آالف عىل هذه األرض ـ إ ّن
يف آخر ال ّزمن ـ قرابة انتهاء سنوات اإلنسان ّ
السارة عن مجيء
اإلنسان مل يتغيرّ منذ َخلقه ـ هو يرفض رسالة الله ،البرشى ّ
ملكوته إىل هذه األرض.
نعم ،يف نهاية هذا العهد ،ا ُرسلت البرشى إىل رؤساء العامل ،وبُشرّ بها عىل ال ّراديو
والتلفزيون ،ونُرشت يف منشورات عديدة ،أه ّمها مجلّة «الحقيقة الثابتة» The
 .Plain Truthمع ذلك ،هذا الشّ اهد الذي زار العامل ،ت ّم رفضه من قبل العامل.
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وهذه هي الشهادة! ال يزال اإلنسان كام كان منذ البدء .قليلون هم الذين قبلوا
خاصة معه
هذه ال ّرسالة ـ هم بالتحديد ،الذين دعاهم الله شخص ًّيا إلقامة عالقة ّ
ليكونوا جز ًءا من كنيسته.
بكل رؤساء العامل ،خالل سنني حياته،
السيد أرمسرتونغ ّ
لكن مع ّ
كل ذلك ،مل يلتقِ ً
كل شعوب العامل ،ومل يُبثّ برنامجه
ومل تصل كذلك مجلّته «الحقيقة الثابتة» إىل ّ
كل أنحاء العامل .يف الواقع كان يصدر فقط بضعة
اإلذاعي «العامل يف الغد» يف ّ
ّ
ماليني نسخة من «الحقيقة الثابتة» شهريًّا ،وكانت تباع بأغلب ّيتها يف الواليات
املتح ّدة ويف البالد التي تتكلّم اإلنكليزيّة .إنمّ ا هذا كان كاف ًيا ليشهد أ ّن اإلنسان،
يف آخر هذا العهد ،ال يزال يرفض البرشى من عند الله.
السفري» .مل
السيد أرمسرتونغ ،ثالثة معاهد ُدعيت «معهد ّ
ّأسس الله ،بواسطة ً
كل معهد منها كان يحوي بضعة املئات من التالميذ
تكن تلك املعاهد كبرية إنمّ ا ّ
السابع
فقط .إنمّ ا من خاللهم ،أنشأ الله كهنوتًا ليعلّم شعبهّ ،
خاصة يف اليوم ّ
السنويّة.
السبت ،ويف األيّام املق ّدسة ّ
األسبوعيّ ،
ّ
كمؤسسة باسم
السيد أرمسرتونغُ ،عرفت
ّ
أحيا الله كنيسته من جديد بواسطة ّ
توصلت إىل احتواء عدد
كنيسة الله العامليّة ّ .The Worldwide Church of God
ضئيل من الحارضين يف مجامعها بالنسبة للعامل (150000شخص) ،إنمّ ا كان هذا
ما قد اختاره الله ليعمل معه يف آخر ال ّزمن .مل تكن لتكون يو ًما كنيسة واسعة .مل
وتتوسع عندما يأيت ملكوته
يكن هذا من هدف الله .مخطّطه هو يف جعلها تكرب
ّ
كل ساكني
ليحكم عىل األرض .فتكون عندها الكنيسة الوحيدة ،ويكون بإمكان ّ
األرض أن يصبحوا جز ًءا منها.
اليوم ،إسم هربرت و .أرمسرتونغ ليس معروفاً ج ًّدا عىل األرض .لكن قري ًبا ،
لكل الناس،
سيسمع به العامل من جديد .سيذكره الشّ اهدان الذان سيقوالن ّ
أنّهم رفضوا رسالة ال ّنبي إيل ّيا املنتظر ـ رفضوا رسالة الله عن ملكوته الذي أصبح
جاه ًزا اآلن ليقام عىل األرض.
السيد أرمسرتونغ املح ّددة ،تعطي أيضً ا
القسم األخري من اآلية التي تذكر مه ّمة ّ
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اإلعالن املشؤوم عن توقيت األحداث اآلتية عىل األرض« .و ُيكرز ببشارة امللكوت
هذه يف ّ
كل املسكونة شهادة لجميع األمم .ث ّم يأيت املنتهى» (إنجيل متّى :24
لكل األمم .اآلن ،أىت املنتهى.
كل العامل ،شهادة ّ
 .)14كُرز بالبشارة يف ّ
يُكشَ ف آخر ال ّزمن ،عند فتح ختوم ال ّرؤيا .تناول الفصل الثّاين من هذا الكتاب،
السابع ،واألحداث التي تيل فتحه .كام رشحناه سابقًا ،نحن اآلن ،ونحن
الختم ّ
الستّة األوىل
ّ
السابع ،مبا أ ّن الختوم ّ
ننص هذا الكتاب ،بانتظار فتح هذا الختم ّ
قد سبق وفُتحت .سنتكلّم عنها يف الفصل الخامس .بالفعل ،لقد أىت آخر ال ّزمن
عىل هذا العامل ،وقد فُتحت ستّة ختوم نبويّة! أىت املنتهى بالفعل ،بعد أن كُرز
كل العامل ،شهادة.
بالبشارة يف ّ

الفصل ال ّرابع

كنيسة آخر ال ّزمن
كان تاريخ كنيسة الله الحقيقيّة ،ميلء باملعارضة واإلضطهاد واملحن .فمنذ زمن
كل الذين متّت دعوتهم إىل طريق الله للحياة ،مل يت ّم
ال ّرسل األصليّني حتى اآلنّ ،
تق ّبلهم كام يجب من قبل العامل الذي يحيطهم.
وهذا ما ال يجب أن يفاجئ أح ًدا ،أل ّن اإلنسان ،لطاملا قاوم الله وقاوم طريقه يف
الحياة .فقد بُغض وقُتل املعلّمون واألنبياء األقدمون عىل يد من كانوا بالتحديد،
قد أُرسلوا إليهم ليُبشرّ وهم بطرق وحقيقة الله .ال نتع ّجب إن كان من ي ّدعون
أنّهم يؤمنون ويتبعون الله ويعلّمون طرقه ،هم بالتحديد الذين أرادوا قتل
يسوع .يعتقد الناس اليوم أنّهم يختلفون نو ًعا ما عن األقدمني .ومعظم الذين
ي ّدعون اليوم أنّهم يتبعون الله ،هم مشابهون للذين كانوا يف زمن املسيح.
فقد استم ّر هذا املس ّمى «الشعب املتديّن» أو «الشعب املؤمن» خالل عهود،
الحقيقي.
باستهزاء واضّ طهاد وحتى بقتل شعب الله
ّ
السبت .مع أ ّن هذا هو ما مييّز ويع ّرف
تكلّمنا سابقًا عن تفاعل اإلنسان مع يوم ّ
السبت ـ هو من
بشعب الله .إنمّ ا ليس ّ
السابع ـ ّ
كل من يحافظ بتعليم اليوم ّ
السبت.
الله .إنمّ اّ ،
السابعّ ،
كل من هو من الله سيكون أمي ًنا للخضوع لليوم ّ
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الحقيقي لكنيسة الله
تصبح هذه املعرفة مه ّمة ج ًّدا عندما نتف ّحص التاريخ
ّ
الحقيق ّية.
متسكت
ُد ّونت أحداث أ ّول  70سنة من تاريخ الكنيسة جزئ ًيا يف الكتب املق ّدسةّ .
السبتّ .
تدل األمثال
السابعّ ،
الكنيسة األول ّية بوصايا الله التي تتض ّمن اليوم ّ
السبت .من الواضح أ ّن بولس
السابعّ ،
بوضوح أ ّن بولس كان يبشرّ العامل يف اليوم ّ
الصحيحة لحفظ عيد الفصح ،وبوجوبهم إطاعة عيد
أمر الكورنثيني ،بالطريقة ّ
الفطري .مع ذلك ،شعب املسيح ّية التقليديّة مبعظمهم ،ال يعرفون حتّى ما هو
موضوع عيد الفصح وعيد الفطري .وهم بالطبع ال يحفظونهام كام أمر الله به.
السنويّة ،عندما نبحث
السبوت ّ
السبت ،وحفظ ّ
السابعّ ،
نجد أهم ّية كربى لليوم ّ
يف تاريخ كنيسة الله الحقيقيّة .بعد موت يوح ّنا ال ّرسول ،أصبح تاريخ الكنيسة
غامضً ا ومش ّوشً ا ،تِب ًعا للكتابات الوحيدة التي ُحفظت خالل الفرتة التي تلت
القرن األ ّول والقرن الثاين بعد املسيح .أصبحت معظم هذه الكتابات تركّز عىل
كنيسة مختلفة عن كنيسة ال ّرسل األ ّولني .فكانت هذه الكنيسة «الجديدة»
تحفظ سبتًا مختلفًا ،وتر ّوج أيّا ًما وأعيا ًدا دين ّية مختلفة عن تلك التي كان يتكلّم
الساحة ،هي التي
عنها ال ّرسل األ ّولون .هذه الكنيسة الجديدة التي ظهرت عىل ّ
وتوسعت ،وأصبحت تُعرف بالكنيسة الكاثوليك ّية .و ُعرف قادتها الدين ّيون
كربت ّ
بالكهنة والكاردينال واآلباء والباباوات .صفات مل يكن لها وجود يف زمن الكنيسة
األوىل.
كان للذين خدموا الله يف الكنيسة األوىل ،صفات عمل ّية مثل رسول ،إنجييل،
قسيس .صفات مه ّمة من جهة أنّها تكشف كيف نظّم الله كنيسته وكيف يعمل
ّ
من خاللها.
ديني،
التمييز يف نوع العمل هو مه ّم يف كنيسة الله ،وال يُستخدم أب ًدا كلقب ّ
الساحة ألقابًا دين ّية ،إنمّ ا
بينام استخدمت الكنيسة الجديدة التي ظهرت عىل ّ
الحقيقي لكنيسة الله .معلّمو والقادة الدين ّيون يف
هذه األخرية ال تصف التنظيم
ّ
كنيسة الله ،أطاعوا كالم يسوع.
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عندما تكلّم يسوع عن نفاق القادة ال ّروح ّيني يف ذلك ال ّزمن ،أعطى تعليامت
مح ّددة عن اإلستخدام للقب ديني« .ويح ّبون املتكّأ األ ّول يف الوالئم واملجالس
األوىل يف املجامع .والتح ّيات يف األسواق .وأن يدعوهم ال ّناس س ّيدي س ّيدي .وأ ّما
أنتم فال تُدعوا س ّيدي أل ّن معلّمكم واحد املسيح وأنتم جمي ًعا أخوة وال تدعوا
السموات .وال تُدعوا معلّمني ألنّ
لكم أ ًبا عىل األرض ألنّ أباكم واحد الذي يف ّ
معلّمكم واحد املسيح» (إنجيل متّى 6 :23ـ .)10
من استمع إىل تعليامت املسيح األكرث أساس ّية؟ يبدو أ ّن الذين ي ّدعون أنّهم قادة
دين ّيون يعشقون األلقاب الدين ّية .األلقاب التي يجب أن تستخدم فقط لوصف
الصغري لوحده حتّى نف ّرق ما بني
يسوع املسيح والله اآلب .يكفي هذا اإلختبار ّ
خ ّدام الله الحقيقيّني من جهة والد ّجالني من جهة أخرى .اذًا ،كام كان يف زمن
املسيح ،معظم الذين ي ّدعون القيادة ال ّدين ّية اليوم ،يح ّبون وضع ألقاب قبل
القسيس ،ونعم ،حتّى بعد ميض  2000سنة تقري ًبا ،ال
أسامئهم مثل أب ،املحرتمّ ،
يحب لقب حاخام.
يزال البعض ّ
أ ّما كنيسة الله اليوم ،فهي ال تزال كام كانت يف زمن ال ّرسل األصل ّيني .فهي ال تزال
السبوت نفسها وتعلّم العقائد نفسها .وستحمل دامئًا اإلسم نفسه
تحافظ عىل ّ
وتعلّم العقائد نفسها!
إحدى آخر األمور التي صلىّ يسوع من أجلها قبل أن يُقتل ،هي التي تتعلّق
بالذين س ُيعطى لهم أن يكونوا جز ًءا من جسد املسيح« .ولست أنا بعد يف العامل
وأ ّما هؤالء فهم يف العامل وأنا آيت إليك .أ ّيها اآلب الق ّدوس إحفظهم يف اسمك
الذين أعطيتني ليكونوا واح ًدا كام نحن» (إنجيل يوح ّنا .)17:11
«ولست أسأل من أجل هؤالء فقط بل أيضً ا من أجل الذين يؤمنون يب بكالمهم.
ليكون الجميع واح ًدا كام أنّك أنت أ ّيها اآلب يفّ وأنا فيك ليكونوا هم أيضً ا واح ًدا
فينا ليؤمن العامل أنّك أرسلتني» (إنجيل يوح ّنا .)21-20 :17
كل الذين سيصبحون جز ًءا من
طلب يسوع املسيح من أبيه أن يحفظ باسمه ّ
الكنيسة .الكنيسة تحمل ،كام دامئًا إسم اآلب .اذًا دليل آخر عىل الكنيسة هو
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أنّها تدعى كنيسة الله .ال ميكنها أن تحمل إسماً آخر .ال تنتمي ألحد غريه وال
لويسيل  .Wesleyوهي ال ت ُعرف برتكيبتها
ّ
مؤسسة .ليست للوثر  Lutherأو ْ
ألي ّ
العامل ّية أو الكاثوليك ّية ،وال بانتامئها إىل إجراءات منظّمة كام عند املنهج ّيني
 .Methodistهي ال تنتمي إىل بلد مثل كنيسة إنكلرتا .ال ت ُدعى تب ًعا لفكرة عقيدة
ما مثل كنيسة العنرصة  Pentecostalأو املعموديّون  .Baptistحتّى يسوع املسيح
قال بالتحديد ،عندما صلىّ لآلب ،أنّها لتُدعى باسم اآلب وليس باسمه هو ـ فهي
ال تدعى كنيسة املسيح.
هل يتلقّى ال ّناس تعليامت الله برسور؟ هل يتلقّون تأديب الله بامتنان ،شاكرينه
ألنّهم مل يعودوا مخدوعني باليوم املق ّدس الخاطئ أو باسم كنيسته الخطأ؟ هل
يتغيرّ الناس برسعة عندما يتع ّرفون عىل الحقيقة؟ كال! بل بالعكس .هم يكرهون
وكل ما
يني يسوع املسيح ّ
الذين يُظهرون لهم الحقيقة ،كام قد كره املجتمع ال ّد ّ
علّمه .ال يختلف ال ّناس اليوم عن الذين كانوا عائشني منذ  2000سنة .هذا هو
السبب الذي أوصل
الشّ اهد
الحقيقي لإلنسان ـ هو ال يزال يرفض الله .وهذا هو ّ
ّ
اإلنسان إىل هذا ال ّزمن ـ آخر ال ّزمن.
كنيسة الله اليوم هي متا ًما كام الكنيسة التي كانت يف زمن ال ّرسل األ ّولني .فهي
السنويّة .وتحمل إسم الله
السبوت ّ
السبت ،كام وتحفظ ّ
السابعّ ،
تحفظ اليوم ّ
بالذات لتُع ّرف عنها.
قوي هو
يني اليوم؟ لديك الفرصة اآلن لرتى كم ّ
اذًا كم عظيم هو الكربياء ال ّد ّ
يحب القادة
كربياؤك وربمّ ا أيضً ا كربياء اآلخرين .نعم ،يكره ال ّناس كالم الله .ال ّ
الدينيّون تعليامت يسوع املسيح .هم يحبّون تجاهله أو اإل ّدعاء أنّه كان يعني
شيئًا آخر باألمور التي كان يتكلّم عنها بوضوح.
اذًا م ّرة أخرى ،الكنيسة التي ظهرت بحسب تدوينات التاريخ ،يف القرن الثّاين
والثالث بعد املسيح ،مل تكن كنيسة الله ،إنمّ ا كنيسة ُعرفت الحقًا بالكنيسة
السنني ،عرب العهود املظلمة
الكاثوليك ّية .كربت ووقفت دون منافس لها ملئات ّ
لرصاع اإلنسان يف أوروبا .ومن ث ّم ،منذ حوا ّيل  500عام ،ظهر يشء مختلف
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يف العامل ال ّديني املزعوم .فكانت «املسيح ّية التقليديّة» .واستم ّرت كنيسة الله
بوجودها منذ أيّام ال ّرسل ،لكنها بقيت صغرية ومضطهدة من العامل ،و َمخف ّية عنه.
معظم تعاليم ومعتقدات املسيح ّية التقليديّة تأيت من الكنيسة األصل ّية التي
تدعو نفسها الكاثوليك ّية .حتّى أ ّن إحدى أعظم األيّام املق ّدسة ،التي تحافظ
عليها هذه املسيحيّة التقليديّة ،اتّخذت إسمها من يوم ديني تحفظه الكنيسة
الكاثوليك ّية .وهي تتعلّق «بق ّداس املسيح» ،أو املعروف بعيد امليالد Christmas
(كريستامس ـ كريست = املسيح ،ماس = ق ّداس أي مبا معناه ق ّداس املسيح).
من الغريب أ ّن اليوم ،كثريون من العلاّ مة الدين ّيون يعرتفون بأ ّن املسيح مل يولد
السنة وال حتى عن قريب ،بل يف أوائل فصل الخريف ،كام
يف ذلك الوقت من ّ
تُبينّ الكتابات املق ّدسة.
حتّى أ ّن هذه الكنيسة الجديدة هي التي أضافت العيد الكبري  ،Easterفيام هي
وتتوسع يف العاملُ .س ّجل جدال عظيم يف التاريخ ،حدث يف مجلس نايسني
تكرب
ّ
 Nicene Councilسنة  325بعد املسيح ،عندما رفض قادة ال ّدين ذلك ال ّزمن ،أن
يحفظوا الفصح(باسوفر  )Passoverكام جاء يف الكتب ،وبدأوا يسوقون العامل
نحو حفظ عيد الكبري(إيسرت ) Easterالذي يقع دامئًا يوم أحد ،بينام عيد الفصح
الذي يُحتفى فيه يف اليوم ال ّرابع عرش من الشّ هر اإلنجييل األ ّول ،ميكن أن يقع
أي يوم من األسبوع .فكان من خالل هذا التغيري ،من الفصح للعيد الكبري،
يف ّ
الذي يُحفظ يوم أحد ،أن بدأوا يعلّمون يوم األحد (أ ّول يوم األسبوع) ،ويدعونه
املسيحي.
السبت
ّ
ّ
وكان أيضً ا يف مجلس نايسني للكنيسة الكاثوليكيّة ،أن تب ّنوا عقيدة ثالوث خاطئة،
التي ع ّرفت ال ّروح القدس عىل أنّه «كائن» ،عوض عن اعتباره ق ّوة الله .روح الله
املق ّدس هي الق ّوة املنبعثة منه .ليس ال ّروح القدس كائ ًنا منفصال ً.
اذا ً من أين تتجذّر املسيح ّية التقليديّة؟ إن كانوا يؤمنون باألحد كيوم عبادة،
سنوي ،وإن كانوا يعلّمون تعاليم الثالوث،
إن كانوا يؤمنون بالعيد الكبري كعيد
ّ
فلمن ي ّدعون الوالء؟ إنّه بالفعل ،للكنيسة الكاثوليكيّة!
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كم شخص سيقبل هكذا حقيقة بامتنان وحامس؟ كم منكم سيكون شاك ًرا
ملعرفته أخ ًريا كم كان مخدو ًعا مل ّدة طويلة من ال ّزمن؟ كم منكم سيتوب ويعود
يحب
السابعّ ،
رسي ًعا إىل اليوم ّ
يحب الحقيقة ـ ّ
السبت؟ هل تعتقد أ ّن اإلنسان ّ
السبب بالذات ،يأيت
ما يقول عنه الله أنّها الحقيقة؟ كال! وم ّرة أخرى نقول ،لهذا ّ
آخر ال ّزمن.
ال يه ّم إن أحببتم ذلك أم ال ،إن قبلتم ذلك أم ال ،أو اعتقدتم ذلك أم ال .نحن
يف زمن آخر حكم اإلنسان األناين عىل األرض! هذه نهاية رضوخ اإلنسان للخداع،
نهاية قبوله الشّ هم للكذب واألساطري .ستنفضح اآلن كذبة يوم األحد ،وعيد
وكل األساطري ال ّدين ّية الباقية ،من أجل اآلالم
امليالد ،والعيد الكبري ،والثالوث ّ
واألوجاع التي أتت بها عىل هذا العامل.
هل سيقبل ال ّناس اإلصالح اآليت من خالقهم؟ بالكاد! سيكرهون ذلك ويحاربونه.
كل يشء ،سريبح! سيكرهونك أولئك الذين يرفضون التوبة،
إنمّ ا الله القادر عىل ّ
إن أنت حضنت ما هو حقيقة .لك ّنهم لن يكرهونك طويالً ،أل ّن حكمهم أرشف
السا ّرة التي يأيت بها الله عىل هذه
عىل نهايته .وهذه هي البرشى ـ البرشى ّ
كل األرض.
األرض .سيأيت ملكوت الله اآلن ليعيد الحقيقة عىل ّ
أىت «إيل ّيا املنتظر» بهذه ال ّرسالة إىل العامل ،يف آخر ال ّزمن ـ رسالة برشى سا ّرة عن
حلول آخر ال ّزمن وعن ملكوت الله اآليت قري ًبا إىل هذا العامل .لك ّن العامل كرهه،
كام كره دو ًما الحقيقة من الله .كرهوا إيل ّيا آخر ال ّزمن ،وكرهوا الحقيقة التي أىت
بها ،وبالتايل ،ت ّم رفض الله يف آخر ال ّزمن ،متا ًما كام ت ّم رفضه خالل سنني اإلنسان
الستة آالف.
ّ
إن بحثت يف الشّ بكة اإللكرتون ّية عن إسم هربرت و .أرمسرتونغ ،ستجد الكثري من
أي يشء يأيت من هربرت و.
الكراهية .حاول العديد من ال ّناس أن يتحفظّوا من ّ
أرمسرتونغُ .ح ِّورت أحداث حياته ،كُذّبت ولفّق غريها ،من قبل الكثريين ،ألنّهم
كرهوا ما كان يعلّم به .مع ذلك ،ويف روعة الشّ بكة اإللكرتونية ،أنزل بعضهم
إدراجات من أقوالهُ .معتقدين أنّهم بذلك ،يُظهرون خطأه .فهم ال يفهمون ما
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حقيقي .بل يص ّدقون الكذب والخداع واألساطري .إن ص ُدف وبحثت عنه فعال
هو
ّ
رس العصور» Mystery of
يف الشّ بكة ،حاول أن تحصل عىل نسخة من كتابه « ّ
 .the Agesفهو يجمع خمسني عا ًما من حقائق كشفها الله من خالل إيل ّيا آخر
ال ّزمن! إنمّ ا ال تتبع الذين ي ّدعون أنّهم يك ّملون عمل الله ألنّهم ال يفعلون ذلك!
الحقيقة هي أن ال ّناس لن يكونوا مستع ّدين لقبول هذه ال ّرسالة ،أكرث مماّ كانوه
أي زمن آخر ،حني أرسل الله خ ّدامه إىل العامل .إنمّ ا ليس مهماًّ إن قبلوا الحقيقة
يف ّ
برسور أم ال ـ ملكوت الله ٍ
كل يشء ،متا ًما كام ورد يف هذا الكتاب!
آت ،و سيحصل ّ
بإمكان الحقيقة أن تُشكّل فرقاً فقط عند الذين يقبلون بها .والفرق هو يف
احتامل الخالص من الذي عىل وشك أن يأيت .م ّرة أخرى نقول ،ال يحاول هذا
ألي أحد .فالله وال ّزمن سيتوالن هذا األمر!
أي يشء ّ
الكتاب أن يُقنع أو يُثبت ّ
حياتك وعالقتك بالله تعنيك أنت وإلهك ـ وال أحد غريكام!
واآلن ،لنعرض تاريخ كنيسة الله الحقيق ّية.

رسالة الله لكنيسته

سنعرض تاريخ كنيسة الله الحقيقيّة بشكل موجز .التاريخ الذي يأيت ضمن
الخاصة لكنيسته عرب أزمنة وجودها ،إىل حني مجيء يسوع املسيح يف
رسالته
ّ
النبوي يف ِسفر ال ّرؤيا.
نبوي  ،ونجد هذا التاريخ
ّ
ملكوته .تأيت هذه ال ّرسالة بشكل ّ
يكتب يوح ّنا« ،كنت يف ال ّروح يف يوم ال ّر ِّب وسمعت ورايئ صوتًا عظيماً كصوت
بوق قائال ً أنا هو األلف والياء .األ ّول واآلخر .والذي تراه أُكتب يف كتاب وارسل
السبع الكنائس التي يف آسيا إىل أفسس وإىل سمرينا وإىل فيالدلفيا وإىل
إىل ّ
الودكية» (رؤيا يوح ّنا الالهويت 10 :1ـ.)11
ا ُخذ يوح ّنا يف هذه ال ّرؤيا إىل زمن سيأيت ،إىل آخر ال ّزمن ،بالتّحديد إىل اليوم
كل يشء ،الذي ُدعي هنا «يوم ال ّر ّب».
العظيم ،يوم الله القادر عىل ّ
من املجدي ذكره هنا ،أ ّن الكثريين يف املسيح ّية التقليديّة سيقولون أ ّن يوم ال ّر ّب
هذا يعني يوم األحد .مع أ ّن هكذا اعتقاد ال معنى له بال ّنسبة ملا يكشفه الله
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السبت ،هو
من خالل ّ
السابعّ ،
النص الذي كان ليد ّون .قد قلنا سابقًا أ ّن اليوم ّ
بكل وضوح مع قول آخر بسيط.
يوم الله بالنسبة لإلنسان .فالكتابات تُظهر ذلك ّ
السبت أيضً ا» (إنجيل متّى  .)8 :12من الواضح أ ّن
«فإنّ ُ
رب ّ
ابن اإلنسان هو ُّ
رب اليوم األ ّول من األسبوع
السابعّ ،
رب اليوم ّ
السبت ،وليس ُّ
يسوع املسيح هو ُّ
يحب اإلنسان أن يدعوه يوم ال ّر ّب.
(األحد) ،الذي ّ
بال ّرجوع إىل ما كتبه يوح ّنا ،فقد س ّجل أنّه حني أُخذ إىل زمن يف املستقبل،
للسبعة الكنائس .تقع هذه
طلب منه الله أن يكتب رسالة مح ّددة ليسلّمها ّ
كل من
الكنائس يف مناطق يف آسيا الصغرى .كتب يوح ّنا خصائص مح ّددة عن ّ
السبعة ،مع أنّها مل تكن املناطق الوحيدة للكنيسة يف
تلك املناطق للكنائس ّ
العامل ،يف زمن يوح ّنا .كانت هذه ال ّرسالة ،رسالة مح ّددة لكنيسة الله عرب األزمان.
رسب عرب  2000سنة ،إىل العهود
فهي رسالة موجزة عن األمور األساس ّية التي ستت ّ
السبعة املح ّددة لكنيسة الله.
ّ
السبعة
رس ّ
«فاكتب ما رأيت وما هو كائن وما هو عتيد أن يكون بعد هذاّ .
السبعة الكواكب هي
والسبع املنابر الذّهب ّيةّ .
الكواكب التي رأيت عىل مييني ّ
السبع الكنائس»
السبع التي رأيتها هي ّ
السبع الكنائس واملنابر ّ
مالئكة ّ
(رؤيا يوح ّنا الالهويت 19 :1ـ  .)20كان الله يعلن عماّ كان يحدث للكنيسة يف ذاك
ال ّزمن ،أي يف عهد أفسس ،وعماّ سيحدث يف العهود التي ستيل.
كانت الكنيسة صغرية ،ولك ّنها استم ّرت يف انتشارها خالل أ ّول ثالث عهود
(أفسس ،سمرينا وبرغاموس) .كان العهد ال ّرابع للكنيسة ،عهد تياترا ،عه ًدا طويل
السنني من كنيسة الله ـ لشعب الله .كانت
األمد .غطّت رسالته بضعة مئات ّ
كنيسة مضطهدة كث ًريا خالل العهود املظلمة ،فيام كانت كنيسة أخرى ،تدعو
نفسها مسيح ّية ،ت ْكبرُ بسلطانٍ أعظم ـ وتبسط سلطتها عىل األمم .تلك كانت
الكنيسة الكاثوليك ّية ،التي مارست سلطتها عىل ما أسامه الكثريون اإلمرباطوريّة
ال ّرومان ّية املق ّدسة ،التي كانت بعيدة ج ًّدا من أن تكون مق ّدسة!
عند حلول عهد ساردس للكنيسة ،كانت ِفرق دينيّة جديدة قد ظهرت عىل
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انشق عن الكنيسة الكاثوليك ّية .ومئات
الساحة العامل ّية .البعض منها كان قد ّ
ّ
أخرى تك ّونت من تلك التي رفضت يف األساس الكنيسة الكاثوليك ّية وانشقّت
ديني .من ث ّم ساعدت أساليب الطباعة الضخمة يف نرش
منها .ومأل العامل ارتباك ّ
وبائل من األفكار والعقائد الدين ّية بأعدادها املتصاعدة.
بدأ عهد ساردس باإلنهيار تحت ضغط العديدين الذين كانوا يدعون أنفسهم
مسيح ّيني ،والذين كانوا يرضبون العامل بصواريخ عقائدهم الخاطئة املتع ّددة.
الديني هذا ،النابعة من حريّة التّعبري ال ّديني
فكان أن بدأت ق ّوة اإلرتباك
ّ
املتزايدة ،بالتأثري بق ّوة عىل إضعاف كنيسة الله.
كانت ال ّرسالة املو ّجهة إىل ساردس ،العهد الخامس للكنيسة ،رسالة صحو.
«واكتب إىل مالك الكنيسة التي يف ساردس ،هذا يقوله الذي له سبعة أرواح الله
حي وأنت ميت .كن ساه ًرا
ّ
والسبعة الكواكب .أنا عارف أعاملك أن لك إسماً أنك ّ
وش ّدد ما بقي الذي هو عتيد أن ميوت ألنيّ مل أجد أعاملك كاملة أمام الله» (رؤيا
يوح ّنا الالهويت 1 :3ـ .)2
ظل ذلك العهد يحمل اسم «كنيسة الله» .إنمّ ا حذّر الله بأ ّن الشعب أصبح
ّ
ضعيفًا روحيًّا لدرجة أنّه وصفهم باملوىت «بال ّروح» .فوبّخهم وقال لهم أن يتنبّهوا
روح ًّيا ،فيتوبوا ويق ّووا الحقيقة التي ال تزال يف حوزتهم .فقد أظهر الله أنّه حتّى
الحقيقة التي ال تزال موجودة ،هي عىل وشك اإلضمحالل.
فكان يف ذلك الوقت بالذات ،قرابة نهاية هذا العهد ،حني اضط ّر الله أن يتد ّخل
قبل أن تختفي كنيسته من عىل وجه األرض .ففي نفس الوقت ،كانت منظّامت
أخرى ت ُدعى باملسيحيّة ،تنترش عىل األرض .إنمّ ا ليس كنيسة الله الحقيقيّة .يف
وحي بالفعل ،عىل وشك اإلضمحالل .إنمّ ا
أوائل التسعين ّيات ،كان هذا الجسد ال ّر ّ
أعطى يسوع املسيح كال ًما قويًّا بخصوص مستقبل الكنيسة.
سأل يسوع تالميذه من يظ ّن ال ّناس أنّه هو .وأخ ًريا سألهم إن كانوا يعرفون حقّا
من هو« .قال لهم وأنتم من تقولون أنيّ أنا .فأجاب سمعان بطرس وقال أنت
الحي .فأجاب يسوع وقال له طوىب لك يا سمعان بن جونا.
هو املسيح ابن الله ّ
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السموات وأنا أقول لك أيضً ا أنت
إنّ لحماً ود ًما مل يعلن لك لكن أيب الذي يف ّ
الصخرة
بطرس (باليونان ّية برتوس  Petrosأي حجر أو صخرة صغرية) ،وعىل هذه ّ
(باليونان ّية برتا  Petraأي حجر أوصخرة كبرية) أبني كنيستي وأبواب الجحيم
(باليونان ّية قرب) لن تقوى عليها» (إنجيل متّى 15 :16ـ .)18
ر ّد يسوع املسيح وقال لبطرس أ ّن اسمه يعني حجر أو صخرة وأنّه سيبني
كنيسته عىل الصخرة (برتا  )Petraالتي تعني حجر أو صخرة كبرية .وهذا له
للصخرة ع ّدة م ّرات
معنى كبري للتالميذ ألنّنا نجد يف كتابات العهد القديم ،ذك ّرا ّ
(يف العربيّة سهله  )Sehlahالتي تعني يف العربيّة كام تعنيه يف اليونان ّية ،صخرة
كبرية ،وتأيت يف املعنى الذي يقول أ ّن الله هو صخرتنا .كان يسوع يقول بوضوح
أنّه سيبني كنيسته عىل «برتا» التي هي الله وليس عىل رجل .وش ّدد عىل كالمه
بقوله أ ّن هذه الكنيسة لن متوت أب ًدا .فقال أ ّن أبواب الجحيم ،أي املوت والقرب
لن تقوى عليها.
مع حلول عام  1900بعد املسيح ،كانت الكنيسة متوت شيئًا فشيئًا ،وعىل وشك
أن تختفي كل ًّيا .ليحافظ عىل الكنسية التي تن ّبأ عنها الله بوضوح وقال أنّها
ستبقى إىل حني رجوع يسوع املسيحُ ،وجب عىل الله أن يعيد إحياءها.

عهد جديد للكنيسة

مخطّط الله لإلنسان مح ّد ًدا ج ًّدا ،كام وتوقيته كذلك .سمح الله بستّة آالف
سنة من حكم اإلنسان األنا ّين عىل األرض .بعد انتهاء ذاك ال ّزمن ،أوضح الله أ ّن
ملكوته سيقام عىل األرض مع املسيح حاكماً كملك امللوك .لن يكون من حكومة
أخرى إال حكومة ملكوت الله ،التي ستحكم العامل كلّه.
عند نهاية عهد ساردس لكنيسة الله ،كانت الكنيسة قد فقدت معظم الحقيقة
التي أعطاها إيّاها الله .فض ُعف األخوة بسبب ذلك وأصبحوا ميوتون روح ًّيا.
وكان ذلك يف منتصف العرشين ّيات .وكان ال ّزمن ليبدأ الله بإعادة إحياء كنيسته،
محضا إيّاها آلخر ال ّزمن وملجيء ملكوته.
رّ ً

كنيسة آخر ال ّزمن

101

الحقيقي الذي يُع ّرف
مل يتبقّى يف عهد ساردس إال ثالثة حقائق .كان لهم اإلسم
ّ
السبت ،وبقوا
السابعّ ،
عىل هويّتهم ـ كنيسة الله .كانوا يفهمون قض ّية اليوم ّ
أمينني عليه .زيادة عىل ذلك ،كانت ال تزال حقيقة ال ِعرش األساس ّية معهم ـ
إعطاء ال ِعرش ( )٪ 10من مدخولهم لله ـ لخ ّدام الله الحقيق ّيني عىل األرض.
بدأ الله يعمل مع رجل ،ليت ّمم دور آخر ال ّزمن امله ّم هذا ،يف إعادة إحياء
الكنيسةـ وأمور كثرية أخرى .ذاك ال ّرجل كان هربرت و .أرمسرتونغ ـ الر ّجل
النبوي إليل ّيا املنتظر آلخر ال ّزمن .ويكون القائد
نفسه الذي كان ليت ّمم ال ّدور
ّ
الواحد والوحيد لعهد جديد لكنيسة الله ـ عهد فيالدلفيا.
يف األسبوع األ ّول بعد زواجهام عام  ،1917تلقّت زوجة هربرت و .أرمسرتونغ،
السامء ويضع يداه عليهام،
لوما ،رسالة من مالك يف حلمها .رأت مالكًا ينزل من ّ
ويعلن أ ّن يسوع املسيح سريجع يف «هذا الجيل» وأ ّن لديه عمال ً مهماًّ لهام
ليقوما به للتّحضري ملجيئه.
أي منهام بآخر ال ّزمن وبأ ّن املسيح سيعود ليقيم
حدث هذا قبل بكثري ،أن يعلم ّ
السابق للكويكر ( Quakerفئة مسيح ّية
ملكوته عىل األرض .رغم انتامئه
ّ
القوي ّ
يف أمريكا) ،مل يكن السيّد أرمسرتونغ ضلي ًعا كث ًريا يف اإلنجيل ومل يكن بذلك رجال
متديّ ًنا ج ًّدا .إنمّ ا مل يكن ليسوع املسيح من العمل الكثري لهام .لنرشح ال ّرسالة
حول قدوم املسيح يف «هذا الجيل» .فقد حدث ذلك سنة  ،1917ومل يكن يبقى
الكثري من ذاك الجيل حتى ينتهي .فالذي ولد يف ذلك العام ،لديه من العمر اآلن
 86سنة .هل سيتحقّق ذلك؟ هل سيعود يسوع املسيح والبعض من ذاك الجيل
ال يزال عىل قيد الحياة؟ سيأتيك الجواب قريبًا ج ًّدا!
بعد سنني قليلة ،عام  ،1924انتقل هربرت ولوما أرمسرتونغ إىل والية أوريغون،
حيث تصادقت لوما مع الس ّيدة رانكورن  Runcornاملنتمية إىل عهد ساردس
السابع،
لكنيسة الله .وكان من خالل تلك ّ
الصداقة ،أن ق ّدم الله حقيقة اليوم ّ
الصحيح لعبادة الله.
السبت ،إىل لوما .نتيجة ذلك ،تح ّدت لوما زوجها حول اليوم ّ
ّ
السيد أرمسرتونغ إىل دراسة الكتاب املق ّدس مل ّدة ستة أشهر،
فقاد هذا التح ّدي ّ
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ليالً ونها ًرا .بدأ الله يفتح ذهنه للحقيقة ـ الحقيقة التي كانت عىل طريق ال ّزوال
السيد أرمسرتونغ أوىل عظاته عن موضوع
يف كنيسة الله .يف صيف  ،1928أعطى ّ
الصغرية يف أوريغون ،التي كانت تنتمي إىل عهد
السبت املق ّدس لتلك الفئة ّ
ّ
ساردس ،لكنيسة الله.
الصغرية يف أوريغون،
بعد هذه العظة األوىل ،طُلب منه أن يبشرّ تلك الفئة ّ
يحض لعهد جديد للكنيسة ـ عهد
التي تتألّف من 12
شخصا فقط .كان الله رّ
ً
فيالدلفيا .يف بداية كهنوته ،قاوم العديدون من فئة ساردس ،ما كان الله يكشفه
السيد أرمسرتونغ .فالذين تق ّبلوا ما يكشفه الله اآلن ،استطاعوا أن
من خالل ّ
بكل
يستم ّروا يف من ّوهم وتط ّورهم إىل عهد جديد للكنيسة .والذين رفضواّ ،
بساطة ،ماتوا روحيًّا.
السيد أرمسرتونغ وقولبه وج ّهزه مل ّدة
بعد حمله عىل اإلهتداء الكليّ  ،د ّرب الله ّ
ثالث سنوات ونصف .بعد ذلك ،ارتسم كاه ًنا يف حزيران عام  .1931كان الله
كل العامل
سيعيد إحياء الكنيسة ويُرسل من جديد البرشى عن ملكوته اآليت اىل ّ
لكل األمم.
كشاهد ّ
بكل يشء برتتيب حسب مخطّطه ،هدفه
كل ما يقوم به :يقوم ّ
الله دقيق يف ّ
وتوقيته .التوقيت مه ّم والله يتّبع خطّة مح ّددة .فالقيام بعهد جديد واختيار
قائد له ،ليس بأمر صغري بال ّنسبة لله.
السيد أرمسرتونغ معنى ال ّدورات ال ّزمنية
يف املجلّد األ ّول من مذكراته ،رشح ّ
ليقسم
بعدد مئة .رشح كيف أ ّن الله وضع األرض والشّ مس والقمر يف مداراتهمّ ،
ال ّزمن عىل األرض .دورة واحدة لألرض تشكّل يوم .دورة واحدة للقمر حول
قمري (تِب ًعا لتقويم الله املق ّدس) .دورة واحدة لألرض حول
األرض هي شهر
ّ
الشّ مس هي سنة شمس ّية .إنمّ ا تأيت األرض والشّ مس والقمر عىل خ ّط انسجام
يشكل دورة زمن ّية كاملة!
ّ
كل  19عا ًما .اذًا 19 ،عا ًما
تا ّم ،فقط م ّرة ّ
السيد أرمسرتونغ يف مذكّراته ،متّت عمل ّية تطعيم وتزويد ال ّرسل
كام رشحه ّ
بالسلطة للكهنوت ،بعد ثالث سنوات ونصف من التعليامت واإلختبارات
األ ّولني ّ
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املكثّفة .من ث ّم ،عند العنرصة ،عام  31بعد املسيح ،دخلت الكنيسة عهد أفسس
وبدأت برشى امللكوت تنترش يف العامل.
كذلك األمر ،بعد مئة دورة زمن ّية الحقة ،أعيد إحياء برشى امللكوت لتخرج م ّرة
لكل األمم .سيصبح األمر أه ّم بكثري الحقًا،
كل العامل ـ هذه امل ّرة شاه ًدا ّ
أخرى إىل ّ
إنمّ ا فهم هربرت و .أرمسرتونغ أنّه قد أت ّم نبوءة إيليّا املنتظر آلخر ال ّزمن ،وأنّه
هو رسول آخر ال ّزمن لعهد فيالدلفيا ،وأ ّن مه ّمته لُ ّخصت يف إنجيل متّى :24
« .14ويكرز ببشارة امللكوت هذه يف ّ
كل املسكونة شهادة لجميع األمم .ث ّم يأيت
املنتهى».
دورات األعوام التسعة العرشة الزمن ّية وال ّدورات ال ّزمن ّية بعدد  ،100ستبقى
بأهميّتها يف أمثال أخرى عن توقيت الله ألحداث نبويّة ستتحقّق وتت ّمم .سنرشح
أي يشء ،بل هي
عن أولئك يف حينه .لن تُعطى تلك املعلومات بهدف إثبات ّ
مج ّرد عمل ّية كشف رؤيا.

عهد فيالدلفيا

تغطّي رسالة الله لعهد فيالدلفيا يف آخر ال ّزمن ،م ّدة  55عا ًما .قد كان ذاك العهد،
روحي يف الكنيسة .بالفعل ،ركّز هذا العهد
عهد إصالح عظيم للحقيقة وتجديد
ّ
عىل عمله بحامس ودأب يف إمتام ما سماّ ه «عمل الله» .إنمّ ا أصبح هذا الحامس
«لعمل الله» حجر عرثة للكثريين ،ألنّهم مل يتمكّنوا أن يف ّرقوا بني ما كان يقوم
به الله يف عهد فيالدلفيا ،وما كان ينوي أن يقوم به يف آخر عهد ،عهد الودكية.
تبدأ ال ّرسالة املو ّجهة لعهد فيالدلفيا بقولها« ،واكتب إىل مالك (يف اليونانيّة
الحق الذي له مفتاح
رسول) الكنيسة التي يف فيالدلفيا .هذا يقوله الق ّدوس ّ
داود الذي يفتح وال أحد ُيغلق و ُيغلق وال أحد يفتح .أنا عارف أعاملك .هأنذا
قد جعلت أمامك با ًبا مفتو ًحا وال يستطيع أحد أن ُيغلقه أل ّن لك ق ّوة يسرية وقد
حفظت كلمتي ومل تنكر إسمي» (رؤيا يوح ّنا الالهويت  7: 3ـ .)8
ُج ِعل عمل هذا العهد ممك ًنا بأبواب ال يستطيع فتحها إال الله .سمحت هذه
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لكل العامل كشاهد .سيحرص الله عىل أن تفتح أبواب
األبواب بإرسال البرشى ّ
التكريز بتلك البرشى .ال أحد ميكن أن يغلق ما هو فاتحه .مع ذلك ،كثريون
حاولوا ذلك ألنّهم كرهوا ال ّرسالة .بقيت األبواب مفتوحة إىل حني حقّق الله
هدفه إىل الح ّد الذي يريده .من ث ّم أُغلقت مج ّد ًدا.
السلطة املاليّة والهيبة والنفوذ
كانت الكنيسة صغرية بنظر العامل ومل يكن لديها ّ
التي كانت عند الكثري من املنظّامت الدين ّية الكبرية .كان لكنيسة الله ق ّوة يسرية
إلمتام امله ّمة املوكلة بها .لذا قال الله أنّه سيفتح لها األبواب حتّى تتمكّن من
القيام بذلك.
إذاعي وآخر تلفزيو ّين مع رسالة قويّة تعارض معتقدات
نَشرْ مجلّة وبثّ برنامج
ّ
دينيّة شعبيّة ،ليس بأمر صغري .معارضة كبرية رافقت العمل الذي عىل هذا
توصل إىل شاهد
العهد أن يقوم به .إنمّ ا رغم ذلك ،استم ّر عمل الله قُ ُد ًما إىل أن ّ
قوي آلخر ال ّزمن.
ّ
اإلذاعي «العامل يف الغد» The
يف  7كانون الثاين عام  ،1934بدأ بثّ الربنامج
ّ
 .World Tomorrowث ّم يف شباط  ،1934بدأ نرش مجلة «الحقيقة الثّابتة» The
 .Plain Truthوثبُت أ ّن هذين األمرين هام أداة قويّة إلمتام عمل الله الجديد
هذا يف نهاية ال ّزمن .يف أوائل الثامنينات ،أصبح  200مليون شخص يقرأون املجلّة،
ممثلني  200بلد ووطن .وأصبح برنامج «العامل يف الغد» ،يُسمع عرب  270محطّة
كل العامل .فقد ظهر بالفعل شاهد
إذاع ّية ،ويُشا َهد عرب  250محطّة تلفزيون ّية يف ّ
آخر ال ّزمن بق ّوة ،مع ذلك مل يتلقى العامل رسالة ملكوت الله اآليت قري ًبا.
عهد التكنولوجيا يف آخر ال ّزمن ،يف مجال ال ّراديو والحقاً قي مجال التلفزيون،
قوي عىل األرض .بعد دورة زمن ّية من 19عا ًما
سمحت للتبشري بالبرشى بشكل ّ
بالتحديد ،وبعد بثّ أ ّول حلقة من «العامل يف الغد» عىل ال ّراديو ،أصبح الربنامج
يُبثّ يف أوروبا عىل أثري أقوى اإلذاعات« ،راديو لوكسمبورغ».
بعد بدء ال ّرسل بالتبشري مبلكوت الله عام  31بعد املسيح ،وبعد دورة زمن ّية
من  19عا ًما بالتحديد ،فتح الله الباب لل ّرسول بولس ليحمل البرشى نفسها إىل
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أوروبا .وكان ،بعد دورة زمن ّية من  100عام بالتّحديد ،أن أعيد التبشري بال ّرسالة
من جديد يف أوروبّا.
شخصا .وقرابة نهايته ،أصبحت
أقل من 24
بدأ عهد فيالدلفيا للكنيسة مع ّ
ً
الكنيسة ،التي ُعرفت بكنيسة الله العامل ّية ،تض ّم أكرث من  150000شخص من
ملؤسسات هذا العامل
ّ
كل أنحاء العامل .وهو ال يزال عد ًدا ضئيال ً ج ًّدا بالنسبة ّ
الدين ّية .إنمّ ا عدد كبري بالنسبة للذين ُدعيوا ليشاركوا يف طرق وحقيقة الله يف
آخر ال ّزمن.
السيد أرمسرتونغ معه ًدا يعلّم ويد ّرب ال ّناس عىل الخدمة يف
سنة ّ ،1946أسس ّ
باسادينا ،كاليفورنيا ،األ ّول من
عمل الله .وكان معهد أمباسادور  Ambassadorيف ّ
ثالث معاهد للفنون ،لربا ّيل .تلقّى كهنوت الكنيسة تدريبهم يف هذه املعاهد،
وكثريون آخرون أيضً ا ،ليخدموا يف آخر ال ّزمن هذا ،يف ع ّدة مجاالت.
كل يشء .أظهرنا يف الفصل
قال يسوع املسيح أ ّن إيل ّيا يف آخر ال ّزمن ،سري ّد ّ
السابق ،أ ّن يسوع هو الذي كُتب عنه يف أعامل ال ّرسل ،وهو الذي سيت ّمم النبوءة
ّ
كل يشء عىل األرض كلّها.
التي تتعلّق بزمن إصالح ّ
فيكون حينها ،أ ّن يعيد الله حقيقته وحكومته عىل األرض بأكملها .لكن األشياء
السيد
التي سري ّدها إيل ّيا آخر ال ّزمن يف النبوءة ،تعني الكنيسة .كانت حياة ّ
أرمسرتونغ بهدف إعادة الحقيقة وحكم الله إىل الكنيسة ،ألنّها كانت عىل وشك
املوت يف نهاية عهد ساردس.
كان عهد فيالدلفيا زمن إعادة الحقيقة من أجل إعادة الحياة إىل كنيسة الله .فقد
أصبح ساردس ميتًا روحيًّا .فأُعيد إحياء الكنيسة بإعادة الحقيقة إليها بواسطة رسول
الله آلخر ال ّزمن .وكان هذا رضوريًّا لتحقيق ثالثة أهداف أساس ّية آلخر ال ّزمن.
الهدف األ ّول كان لجمع شعب يخدم الكنيسة ويساعد يف نرش البرشى يف العامل،
لكل األمم .اختار الله أن يقوم بعمله من خالل كنيسته،
شهادة آخر ال ّزمن ّ
بقيادة رسوله آلخر ال ّزمن.
الهدف الثاين كان لدعوة الباقني الذين هم بحاجة إىل القولبة بعد والتجهيز
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ليصبحوا جز ًءا من امللكوت اآليت قري ًبا ـ مك ّملني بهذا ،مجموع عدد املئة واألربعة
واألربعني ألفًا من العائدين مع يسوع املسيح عند مجيئه.
األسايس من إعادة الحقيقة هو لتحضري الكنيسة ألعظم زمن
الهدف الثالث
ّ
اضطراب تشهده يف تاريخها كلّه .الهدف هو لتحضريها آلخر عهد لها ،الودكية.
اكتمل عمل إيليّا آلخر ال ّزمن عند موت السيّد أرمسرتونغ ،يف كانون الثاين .1986
لكل
خرجت برشى ملكوت الله إىل العامل بالنسبة املطلوبة متا ًما ،لتت ّمة الشّ هادة ّ
األمم يف آخر ال ّزمن .والشّ هادة هي أ ّن اإلنسان مل يتغيرّ  :ال يزال اإلنسان يرفض
الله متا ًما كام فعل طيلة ستة آالف سنة.

مفتاح داود

يتعلّق قسم مه ّم من ال ّرسالة لفيالدلفيا «مبفتاح داود».
الحق الذي
«واكتب إىل مالك (رسول باليونان ّية) فيالدلفيا ،هذا يقوله الق ّدوس ّ
له مفتاح داود الذي يفتح وال أحد ُيغلق و ُيغلق وال أحد يفتح» (رؤيا يوح ّنا
الالهويت .)7 :3
عطي «مفتاح داود» للسيّد أرمسرتونغ ،فتمكّن بذلك فهم نبوءات كثرية عن
أُ َ
آخر ال ّزمن .كان قسماً من السرّ ّ املحيط «مبفتاح داود» مفهو ًما من قبل ،لكن
ليس مبا يتعلّق بالعديد من أحداث آخر ال ّزمن ،أو بالنبوءات التي تتكلّم عن أمم
مح ّددة يف آخر ال ّزمن .التوقيت الذي أُعطي فيه هذا املفتاح يف عهد فيالدلفيا،
أسايس من أجل فهم آخر ال ّزمن .لن نُعطي هنا إال ملحة موجزة عن تلك
هو
ّ
األمور .ونقول مج ّد ًدا ،ليس من هدف هذا الكتاب أن يثبت هذه األمور إنمّ ا
فقط ليق ّدم ما هو حقيقة.
تخص أ ّمة إرسائيل ،التي ستت ّم يف
يحتوي العهد القديم عىل وعود الله ونبوءات ّ
اليهودي
نهاية عهد اإلنسان عىل األرض ،قُبالة انتهاء  6000سنة .مل يفهم الشّ عب
ّ
العديد من النبوءات حول املسيح ألنّه ال ميلك «مفتاح داود» .مل تفهم املسيح ّية
التقليديّة ما يعلّمه اإلنجيل حول تت ّمة أحداث نبويّة سبق وحدثت ـ أحداث
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السنني.
ستتحقّق بشكل أوسع باألمم املعارصة  ،كام ُوصفت نبويًّا منذ مئات ّ
حسية مح ّددة ،التي كربت
يركّز العهد القديم مبجمله عىل عمل الله مع عائلة ّ
القصة بالرتكيز عىل تعاطي الله مع ابراهيم وزوجته
لتشكّل أ ّمة شعب .تبدأ ّ
خصوصا إسحق
ساره .مع مرور الوقت ،أصبح الله يعطيه وعو ًدا ،له ولنسله،
ً
ويعقوب .واستم ّر الله يضيف عىل هذه اإلعالنات والوعود النبويّة مع إسحق
ويعقوب.
بعد ذلك ،تغيرّ اسم يعقوب ليصبح اسمه إرسائيل .ت ّم بيع يوسف ،أحد أبناء
يعقوب اإلثني عرش ،ملرص .ومن ث ّم انتقلت العائلة بأكملها إىل هناك .ومع
قصة «الخروج» ،وكيف
الوقت أصبحوا أ ّمة عبيد يف ذلك البلد .كثريون سمعوا ّ
قاد الله موىس ليخلّص شعبه.
بعد سنني من مكوثهم يف أرض امليعاد ،أراد هذا الشّ عب أن يصبح أ ّمة مثل األمم
التي تحيط به .فطلب أن يكون له ملكًاّ .
أول ملك إلرسائيل كان شاوول .لك ّن
رس عظيم
هذا األخري خذل الله وشعبه .فأقام الله داود عندها .ومع داود بدأ ّ
أُخفي عن العامل لحني أن يُكشف يف أخر ال ّزمن.
كان داود ملكًا عىل أ ّمة إرسائيل .ال ّرجل الذي قال عنه الله أنّه رجل حسب قلبه.
إ ّن نبوءات آخر ال ّزمن عن األمور التي تتعلّق بهذا امللك ،أُحيطت بالغموض،
السيد أرمسرتونغ املفتاح ليفهم هذه األرسار.
مخف ّية عن الفهم .أعطى الله ّ
عندما يسمع ال ّناس اليوم باسم إرسائيل ،يرتكز تفكريهم عىل منطقة مضطربة
اليهودي .عند حدوث ذلك ،ال
ج ًّدا يف الشرّ ق األوسط ،ويفكّرون يف الشّ عب
ّ
ميكنهم فهم ما يقوله الله عن نبوءات العهد القديم .فالعامل اليوم ،مبن فيهم
معلّمي وعالمة األديان ،جاهلون كل ًّيا لحقيقة تاريخ الكتب املق ّدسة.
غيرّ الله اسم يعقوب ليصبح إرسائيل ،وانتقل هذا اإلسم إىل أبنائه ونسلهم .كان
وكل واحد منهم حمل اسم إرسائيل .عندما ملك داود عىل
ليعقوب  12ول ًدا ّ
إرسائيل ،كانت تتألّف هذه األ ّمة من سالالت أبناء يعقوب اإلثني عرش« ،أسباط
إرسائيل اإلثني عرش».
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التاريخي املبهم
بقصة تخدم هدفني .فهي ستوضّ ح لنا هذا األمر
لنستعني هنا ّ
ّ
واملخفي عن الفهم ،وستساعدنا أيضً ا يف إيضاح بعض أمور ِسفر ال ّرؤيا التي
ّ
سنتناولها الحقًا .لقد تكلّمنا جزئ ًّيا عن الذين سيأتون مع يسوع املسيح يف
ملكوته ،عند القيامةُ .حيك عنهم بشكل مح ّدد يف ِسفر ال ّرؤيا .إنمّ ا لنثبت قبال ً
ما قد سبق وتكلّمنا عنه.
تحيك رؤيا  14عن هؤالء املئة واألربعة واألربعني ألفًا ...« .الذين اشترُ وا من األرض.
هؤالء هم الذين مل يتن ّجسوا مع ال ّنساء(الكنائس الخطأ) ألنّهم أطهار(وصف
روحي) .هؤالء هم الذين يتبعون الخروف حيثام ذهب .هؤالء اشترُ وا من بني
ّ
الناس ( »...آية .)4 :3
وصف أكرث لهؤالء الذين اشترُ وا من ال ّناس.
يف اإلصحاح الخامس من ال ّرؤياٌ ،
«واشرتيتنا لله بدمك من ّ
كل قبيلة ولسان وشعب وأ ّمة وجعلتنا إللهنا ملوكًا
وكهنة فسنملك األرض» (آية 9ـ  .)10فالذين سيملكون مع يسوع املسيح ،قد
كل قبيلة ولسان وشعب وأ ّمة.
اشترُ وا من ّ
شكّل هذا نو ًعا من اإلرتباك ألبناء كنيسة الله الحقيق ّية ،ألنّهم كانوا يعتقدون
أ ّن املئة واألربعة واألربعني ألفًا ال ميكن أن يكونوا إال من اإلرسائيليّني األساسيّني.
لك ّن هذا ليس صحي ًحا! قد كُشفت حقيقة ثابتة أساس ّية للكنيسة األوىل ،وهي
أ ّن الله كان يدعو األمم أيضً ا حتى يكونوا اآلن جز ًءا من الكنيسة ،التي ُدعيت
ألي إنسان أن يصبح جز ًءا من ملكوت الله،
أيضً ا «إرسائيل الله» ال ّروح ّية .ميكن ّ
ألي شعب من جنس ّية
يف الوقت الذي يح ّدده الله .ملكوت الله ليس محصو ًرا ّ
مح ّددة .وتنطبق الحقيقة نفسها عىل كنيسته.
كل أ ّمة وقبيلة
وكذلك األمر مع املئة واألربعة واألربعني ألفًا الذين اشترُ وا من ّ
وحي «إرسائيل الله» ،وأيضً ا
وسبط وشعب عىل األرض .تحمل الكنيسة اإلسم ال ّر ّ
إسم ملكوت الله .يف الواقع ،نظام ملكوته ينقسم روح ًّيا إىل  12قسماً مح ّد ًدا،
كل قسم منها يحمل إسماً من أسباط إرسائيل ،حتى ولو تلك األسباط األساس ّية
ّ
كانت تحمل إسم إرسائيل.
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السابع من ال ّرؤيا عن تقسيم املئة واألربعة واألربعني ألفًا إىل 12
يحيك اإلصحاح ّ
وحي مللكوت إرسائيل واستُخدم
سبطاً .لقد ُحذف إسم دان من هذا التقسيم ال ّر ّ
مكانه إسم منسىّ  ،أحد أبناء يوسف.
كل م ّنا أن يس ّجل إسماً مع ّي ًنا من
لن يعني هذا شيئًا للكثريين من ال ّناس ،إنمّ ا عىل ّ
هؤالء ـ وهو إسم يهوذا .كام قلنا سابقًا ،كان ليعقوب ،الذي أصبح اسمه إرسائيل،
 12ول ًدا ،هم الذين ك ّونوا الحقًا أسباط إرسائيل اإلثني عرش .حتى يف ملكوته،
سيستخدم الله تقسيم اإلثنا عرش سبطًا .إنمّ ا ح ّدد أسامء الذين سيستم ّرون
بتمثيل تنظيم (تقسيم) ملكوته.
عندما يسمع العامل اليوم باسم إرسائيل ،يفكّرون باليهود (يهوذا) .إنمّ ا هذا خطأ
كبري! أعمى هذا الجهل العامل عن النبوءات التي تتعلّق بإرسائيل.
من املثري باإلهتامم أن نلحظ أ ّول مكان يف الكتابات املق ّدسة ،حيث استُخدمت
السادس عرش .حيث يحيك
كلمة «يهود» .وهو يف ِسفر امللوك الثاين ،اإلصحاح ّ
عن الحرب القامئة بني إرسائيل ويهوذا (اليهود) .ويظهر أ ّن آحاز كان ملك يهوذا
وفقح ملك إرسائيل .ويكمل ليقول كيف أن إرسائيل تحالف مع سوريا ليحاربوا
يهوذا يف أورشليم .تقول اآلية  6كيف أ ّن ملك سوريا (حليف إرسائيل والذي
يحارب معه ض ّد يهوذا) ،طرد «اليهود» (من سبط يهوذا) خارج أيلة.
اذًا كيف يُعقل أن يحارب إرسائيل اليهود (يهوذا)؟ بعد موت سليامن (إبن داود)
انقسمت األسباط اإلثنا عرش ،التي تشكّل أ ّمة إرسائيل ،إىل أ ّمتني .األ ّمة التي يف
الجنوب تحمل إسم يهوذا ،عاصمتها أورشليم .هذه األ ّمة التي اتخذت مكانها يف
باألخص من سبط يهوذا (اليهود) ،إنمّ ا تض ّمنت أيضً ا قسماً من
الجنوب تألّفت
ّ
أسباط بنيامني والوي .استم ّر ملوك يهوذا (الجنوب) يأتون من ساللة امللك داود
الذي هو أيضً ا من سبط يهوذا.
ُعرفت مملكة الشّ امل باسم إرسائيل .تك ّونت من عرشة أسباط .وأ ّول ملك حكم
عليها ،جاء من بيت يوسف (امللوك األ ّول 31 :11ـ .)37أسباط إرسائيل العرشة،
التي تك ّونت منها هذه اململكة الجديدة إلرسائيل ،مل تكن يهوذا أب ًدا.
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من امله ّم أن تفهم كيف بدأ هذا اإلختالط .تحيك معظم قصص أسفار امللوك
قصة
وأسفار أخبار األيّام ،عن مملكة يهوذا ومملكة إرسائيل وملوكهام .تنتهي ّ
أ ّمة األسباط العرشة إلرسائيل ،عندما يحتجزهم األشوريّون وينتقلون إىل شامل
غرب املناطق األوروب ّية .عندما كان األشوريّون يحتجزون الناس ،كانوا ينقلونهم
إىل مناطق أخرى .يف زمن يسوع املسيح ،عاش الناس املدع ّوون بالسامريّني،
يف منطقة الشّ امل ،حيث كان إرسائيل سابقًاُ .عرفت هذه املنطقة بعد ذلك
السامرة ،بعد أن نقل األشوريّون شعب أ ّمة إرسائيل (نحو أوروبّا) ،وأتوا
باسم ّ
بالسامريّني ليعيشوا يف مكانهم.
ّ
أنت بحاجة أن تعرف ملاذا ال نعرف اليوم أماكن وجود أ ّمة العهد القديم
إلرسائيل .بعد أن ت ّم حجزهم ،مل يُعرفوا اال باسم أسباط إرسائيل اإلثني عرش
حل باملاليني الذين احتُجزوا! أشوريّو تلك األيّام هم شعب األملان
الضائعة .ماذا ّ
كل هؤالء اإلرسائيل ّيون اليوم؟ م ّرة أخرى نقول ،أ ّن هؤالء ليسوا
اليوم .إنمّ ا أين ّ
شعب اليهود أل ّمة إرسائيل اليوم .مل تكن تحوي أ ّمة إرسائيل الشّ امل ّية أيًّا من
سبط يهوذا هذا .ال أحد من هؤالء اإلرسائيل ّيني كان يهوديَّا.
السبب الذي من أجله احتُجزت هذه األ ّمة مد ّون يف العهد القديم .توقّف
ّ
السابع األسبوعي ـ
السنويّة ،واليوم ّ
إرسائيل عن حفظه أليّام الله املق ّدسة ّ
السبت .فبدل من أن يُطيعوا الله تو ّجهوا نحو طقوس دين ّية أخرى وأصبحوا
ّ
يعبدون بعل ،إله الشّ مس .إنمّ ا فعلوا ذلك بح ّجة أنّهم يخدمون يَه َوه ،ال ّر ُّب
اإلله .احتفظت طريقة عبادتهم ال ّدين ّية الجديدة ببعض من عاداتهم املاضية،
وظلّوا يستخدمون إسم الله ،إنمّ ا أدخلوا أفكا ًرا ومفاهيماً وثنيّة مرتبطة بعبادة
بعل .واألمر األكرث غرابة ،هو أنّه ،مبا أنّها كانت هذه عبادة لبعل ،فقد غيرّ وا صالة
السبت ،إىل اليوم األ ّول من األسبوع ـ األحد ،اليوم الذي كان يوم
السابع ـ ّ
اليوم ّ
عبادة إلله الشّ مس ،بعل.
أي أساس يتعلّق بالقيامة يف
ليس لصالة األحد بال ّنسبة للمسيح ّيني التقليديّنيّ ،
يوم األحد .فكام ذكرنا سابقًا ،قام يسوع املسيح من األموات قبل غروب الشّ مس

كنيسة آخر ال ّزمن

111

السبت بعد الظهر حسب تقومينا
السابع من األسبوعّ ،
(أي ّ
بقليل من اليوم ّ
اليوم) .عندما أتوا يف صباح األحد ،كان املسيح قد سبق وقام ،ليس يف ذلك
السابق.
ّ
الصباح إنمّ ا قرابة عش ّية اليوم ّ
قصة أخرى تساعدكم عىل
القصة املذهلة ،لنلقي نظرة عىل ّ
قبل متابعة هذه ّ
رؤية كيف أ ّن العادات واألعراف تتناقل من جيل إىل جيل عىل مدار مئات
السنني.
ّ
الصحراء ،يف العهد القديم،
القصة تدور حول أبناء إرسائيل وهم يجوبون ّ
هذه ّ
بعد «الخروج» .كانوا يتم ّردون عىل الله ،فأرسل عليهم ح ّيات محرقة .مات
الناس باأللوف ِ
(سفر العدد  .)21عند ذلك ،ذهب الشّ عب ملوىس طالبني التّوبة
كل ما صنعوه ،فطلب الله من موىس وهارون أن يصنعا راية ويلفّا حولها
عن ّ
ح ّية من نحاس .ونُصبت يف مخ ّيم إرسائيل .وقاال للناس أن يأتوا وينظروا إىل هذه
الح ّية ،كلّام أصيب أحدهم بلدغة من الح ّيات املحرقة ،فيحيا .فقام الناس بذلك
وشفوا من لدغات األفاعي ومل يعودوا ميوتون ج ّراءها.
بعد هذا اإلختبار ،اعتقد ال ّناس أ ّن لهذه الح ّية القويّة قوى روح ّية فاعتربوها رم ًزا
الصورة،
للشّ فاء .وتناقل هذا اإلعتقاد بني اإلرسائيليّني ،فأصبحوا يستنسخون تلك ّ
ويتطلّعون إليها طالبني الشّ فاء .فمع طبيعتهم البرشيّة ،كان من األسهل إليهم
حس بدل أن يطلبوه من إله ال يستطيعون أن يروه.
أن يطلبوا الشّ فاء من يشء يّ ّ
اذًا كم عميقة جذور هذا األمر؟ الحظ ما حدث الحقًا ،عندما أصبح حزق ّيا
ملكًا ليهوذا .فيقول عن حزق ّيا« :وعمل املستقيم يف عيني ال ّر ّب حسب ّ
كل ما
السواري وسحق ح ّية
وكس التامثيل وقطع ّ
عمل داود أبوه .هو أزال املرتفعات رّ
ال ّنحاس التي عملها موىس أل ّن بني إرسائيل كانوا إىل تلك األ ّيام يوقدون لها
ودعوها نحشتان» (يف العربيّة «قطعة نحاس») (امللوك الثّاين  3 :18ـ .)4حطّم
حزق ّيا ح ّية النحاس بعد  700عام من صنعها ،يف زمن الخروج.
(خاصة
الصعب يف بعض األحيان أن يص ّدق ال ّناس أ ّن معتقدات ُحفظت بق ّوة ّ
من ّ
الدينيّة منها) ،تستطيع أن تنتقل مع عاداتها وتقاليدها ،من جيل إىل جيل من
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دون ،أو مع ،تغيري بسيط .وهذا ما حدث متا ًما يف ذلك ال ّزمن ،مع الح ّية عىل
القصة مل تنته هناك ،أليس كذلك؟ حتّى اليوم ،يبقى معنا هذا ال ّرمز
ال ّراية .لكن ّ
الصيادلة .فهو يعني الشّ فاء إنمّ ا
للشّ فاء الذي نجده عىل س ّيارات األط ّباء وعند ّ
رمز شفاء معارص ،يأيت من زمن «الخروج».
السبب الذي من أجله احتُجزت مملكة إرسائيل
لنعود اآلن إىل ّ
قصتنا حول ّ
الشّ امل ّية ،وخرس شعبها هويّتهم .سلّمهم الله لألشوريني ل ُيحتَ َجزوا حوايل عام
السنويّة (األيّام املق ّدسة)
 725قبل املسيح ،ألنّهم تح ّولوا عن عبادة سبوته ّ
السبت .ال يزال هؤالء الناس نفسهم يحفظون يوم األحد حتى
السابع ـ ّ
واليوم ّ
اليوم .بدأوا بهذا التقليد قبل أن يحتجزهم األشوريّون بكثري.
أين هؤالء ال ّناس اليوم؟ هذا جزء مام يكشفه «مفتاح داود» .ولهذا املوضوع
السيد أرمسرتونغ كتابًا بعنوان «الواليات املتحدة وبريطانيا
تفاصيل أكرث .كتب ّ
كل هذا
يف النبوءة»  The United States and Britain in Prophecyيتناول به ّ
املؤسسات
بالتفصيل .ميكنك أن تجد نسخة منه عىل الشّ بكة اإللكرتون ّية .فبعض ّ
تعرضه عىل اإلنرتنت حيث ميكنك تنزيله أو قراءته تلقائ ًّيا .إنمّ ا نحذّرك م ّرة
املؤسسات التي تعرض له أعامله ،ابتعدت عن الحقائق التي
أخرى .إ ّن هذه ّ
أرسلها الله لها بواسطة إيل ّيا آلخر ال ّزمن (مع أ ّن الكثريون ي ّدعون أنهم يتبعون
هذه املعتقدات نفسها) .تعلّم ما ميكنك من كتب هربرت و .أرمسرتونغ .إنمّ ا
احذر من اآلخرين الذين ي ّدعون أنّهم يتّبعون تعاليمه! واستمع باملقابل إىل
ذَينك النب ّيني الذَين سيظهران قري ًبا.
قصد الله أن يخرس شعب مملكة إرسائيل الشّ املية هويّتهم إىل حني آخر ال ّزمن،
بسبب عصيانهم بخصوص سبوته .هل ستتعلّم من أمثولة التاريخ هذه وتبدأ
بالتعويض عن هذه املخالفة بالتوبة وال ّرجوع إىل إطاعة سبوت الله؟
ارتحلت األسباط العرش تلك ،التي أصبحت تُع ّد باملاليني يف مملكة إرسائيل،
من األماكن التي احتُجزت فيها .هناك نبوءات آلخر ال ّزمن ،مح ّددة ج ًّدا حول
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السبطني املنحد َرين من يوسف :أفرايم ومنسىّ  .سبط منسىّ هو الواليات املت ّحدة،
ّ
وأفرايم هو اململكة املتّحدة وأمم الكومونويلث .سبط يوسف هو أمم اليوم
الناطقة باللغة اإلنكليزيّة .إنّهم القسم األكرب من مملكة إرسائيل الشّ امل ّية .هذه
األمم هي إرسائيل ّية أكرث مام هي أ ّمة إرسائيل اليوم .وماذا عن باقي األسباط
العرشة الضّ ائعة؟ لقد تف ّرقت يف املناطق الغربيّة يف غرب أوروبا.
أ ّمة ارسائيل املعارصة ،هي تلك اململكة الجنوب ّية ليهوذا (اليهود) .مل تكن يو ًما
جز ًءا من أ ّمة إرسائيل الشّ امل ّية للعهد القديم .هل نتع ّجب لوجود ألفة ما بني
أخوة إرسائيل أكرث منها ما بني األمم األخرى؟ إنمّ ا مل يفهم الناس ذلك يو ًما .حتى
يف زمننا املعارص ،من الذي يتوافق األكرث مع أمم إرسائيل؟ إنّها الواليات املتّحدة،
نفس األ ّمة التي تنبّأ لها الله منذ زمن بعيد ،أنّها ستكون أكرب أ ّمة عرفها العامل،
يف آخر ال ّزمن!
مل يُقبل هذا الخرب عن األسالف ،بحامس وامتنان ،بل باحتقار وإنكار م ّر .وهذا
ما تشهد عليه اإلجابات املؤسفة بعد توزيع أكرث من  5000000نسخة (باللغة
اإلنكليزية فقط) لكتاب « الواليات املتحدة وبريطانيا يف ال ّنبوءة» ،التي ُوزّعت
عند أ ّول طباعة له عام  .1942مل يهلّل ال ّناس حينها لجذورهم وأصلهم ،ومل
يهلّلوا بعد .إنمّ ا مع الوقت سيبتهج الجميع! إرسائيل ميأله الكربياء! إنمّ ا سيقوم
الله باتضّ اع أ ّمة إرسائيل املعارصة ويتخلّص من هذا الكربياء .وال ّدليل عىل هذا
الكربياء هو وقوف الواليات املتحدة بتكبرّ وتح ّد بوجه الله .ومع إخضاع الله
ألمم إرسائيل املعارصة ،سيقوم بإخضاع بق ّية العامل.
وكل ما يقوله لنا «مفتاح داود» ،إىل أن نفهم أ ّن أمم
تقودنا نبوءات آخر ال ّزمن ّ
إرسائيل املعارصة هي التي ستبدأ باملعاناة يف زمن املحنة الكبرية اآلتية عىل هذه
األرض .إن كنت من هذه البالد ،إعرف أ ّن هذه البل ّية ستبدأ بك .إستنظرها!
تحض لها! إلتجئ فو ًرا إىل الله ليخلّصك.
رّ
قصة أمم يهوذا وإرسائيل يف العهد القديم ،احتُجزت أيضً ا مملكة يهوذا
يف ّ
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الجنوب ّية ،لك ّنها مل تفقد هويّتها .سمح الله لبابل بأن تأرس يهوذا مل ّدة  70عا ًما
بسبب عصيانهم (بعد عام  600قبل املسيح بقليل) ،إنمّ ا مل يغيرّ يهوذا يو ًما
السبب ،سمح لهم الله أن
السنويّة واألسبوع ّية .ولهذا ّ
حفظهم لسبوت الله ّ
متمسكني
اليهودي هويّته ،وال يزالون
يحتفظوا بهويّتهم .فلطاملا عرف الشّ عب
ّ
ّ
السبت (شَ بَات) .إنمّ ا مل يعد بيت إرسائيل يعرف من هو ،ألنّه ابتعد عن
بيوم ّ
سبوت الله ـ حتى اليوم!

املسيح ٍ
آت ليملك عرشً ا حقيق ًّيا

ميكننا أن نتعلّم حقائق أكرث بعد من «مفتاح داود» مبا يتعلّق مبجيء املسيح.
أُعطيت مريم إعالنًا نبويًّا عن اإلبن الذي ستلده .الحظ ذلك.
يل
«وها أنت ستحبلني وتلدين اب ًنا وتس ّمينه يسوع .هذا يكون عظيماً وابن الع ّ
كريس داود أبيه» (إنجيل لوقا 3 :1ـ .)32
يدعى ويعطيه ال ّر ُّب اإلله ّ
مل يكن عرش داود يف ذلك الوقت ،يف يهوذا ،مبا أنّه مل يعد ميلك عليه منذ قبل
 600عا ًما تقري ًبا ،عندما احتُجز آخر ملك ليهوذا ،صدق ّيا ،وأُخذ إىل بابل ،وقُتل
أبناؤه جميعهم.
كان يكنيا ،ملك آخر ليهوذا ،قد ت ّم أرسه قبال ً يف بابل .إنمّ ا عاش طويال ً بعد موت
صدق ّيا .إنمّ ا مل يحكم أبناؤه فوق أ ّمة يهوذا بعد أن ُهزمت .وقد تكلّم الله مسبقاً
عماّ سيحصل لساللة هذه امللوك.
«حي أنا يقول ال ّر ّب ولو كان كنياهو (الذي يدعى أيضً ا يكنيا أو يهوياقيم) بن
ّ
يهوياقيم ملك يهوذا خامتًا عىل يدي اليمنى فإنيّ من هناك أنزعك وأسلّمك
ليد طالبي نفسك وليد الذين تخاف منهم وليد نبوخذراصرّ ملك بابل وليد
الكلدانيني» (إرميا 24 :22ـ .)25
عن يكنيا أعلن الله ،أنّه سيأخذ منه التّاج ،ويعطي العرش لفرع آخر من عائلة
يهوذا.
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«هكذا يقول ال ّر ّب اكتبوا هذا الرجل عقيماً رجال ً ال ينجح يف أ ّيامه ألنّه ال ينجح
كريس داود وحاكماً يف يهوذا» (إرميا .)30 : 22
من نسله أحد ً
جالسا عىل ّ
رشا يف
إنّها ّ
قصة طويلة .أُعطي لل ّنبي إرميا مه ّمة عظيمة .كان ليكون له دو ًرا مبا ً
العرش الذي أصبح يحكم فوق بيت إرسائيل بعد أن كان يحكم فوق بيت يهوذا.
تذكّر أ ّن إرسائيل كانت قد أُخذت لألرس حينها ونُقلت إىل أوروبّا.
نادى الله بق ّوة وتكرا ًرا ،عن أهم ّية هذا العرش الذي ال ينتهي .بدأ الله بإعالناته
النبويّة هذه ،قبل بكثري من أن تصبح إرسائيل أ ّمة ،نحو شامل أ ّمة يهوذا.
«ال يزول قضيب من يهوذا (اليهود) ومشرتع من بني جيله حتى يأيت
شيلون(يسوع) وله يكون خضوع شعوب» (تكوين .)10 :49
عندما اقرتب يعقوب ،الذي تغيرّ اسمه إىل إرسائيل ،من املوت ،نادى عىل أبنائه
النسب
اإلثني عرش ،وم ّرر لهم نبوءة الله .هذه ال ّنبوءة سوف مت َّرر إىل سلسلة ّ
خاصتهم ـ إىل شعوبهم ـ حتى تصل إىل حني آخر ال ّزمن ،وإىل مجيء ملكوت
ّ
الله .مت ّررت الوعود «بالبكوريّة» من خالل يوسف ،وولداه أفرايم ومنسىّ  ،إنمّ ا
الوعود بالعرش جاءت من خالل يهوذا .فمن خالل يهوذا (اليهود) تأيت ساللة
كريس العهد ـ الوعد
امللوك الحاكمة ،التي تؤ ّدي إىل ملك امللوك ّ
الحقُ .م ّرر ّ
باملسيح وبالنعمة ـ من خالل اليهود! ُولد يسوع املسيح من سبط يهوذا .كان
املسيح يهوديًّا :من ساللة امللك داود.
مختاري .حلفت لداود عبدي إىل ال ّدهر ا ُث ّبت نسلك وابني إىل
«قطعت عه ًدا مع
ّ
َدور ف َدور كرس ّيك» (مزامري  3 : 89ـ.)4
مل يُعلن الله فقط أ ّن العرش لن يرتك يهوذا ،إنمّ ا قال أيضً ا أنّه سيُثبّته من خالل
بكل أجياله .هذا يعني إن كان الله ذو سلطان عظيم وأ ّن كلمته
داود مرو ًرا ّ
حقّة ،إذًا عرش داود لن ينته أب ًدا! وأيضً ا ،قال الله عن داود« :إىل ال ّدهر إحفظ
السموات»
له رحمتي .وعهدي يثبت له .وأجعل إىل األبد نسله وكرس ّيه مثل أ ّيام ّ
(مزامري 28 :89ـ .)29

116

النبوي
آخر ال ّزمن
ّ

حتى أ ّن الله أعلن هذه األمور بق ّوة بعد أكرب ،عندما قال« ،هكذا قال ال ّر ّب ،إن
نقضتم عهدي مع ال ّنهار وعهدي مع الليل حتى ال يكون نهار وليل يف وقتهام
فإنّ عهدي أيضً ا مع داود عبدي ينقض فال يكون له ابن مالكًا عىل كرس ّيه »...
(إرميا  20 : 33ـ.)21
بكالم آخر ،إن استطعت إيقاف األرض عن الدوران حول مدارها ،وإن متكّنت من
الساموات ،عندها وفقط عندها ،يستطيع أحد
نزع الشّ مس والقمر وال ّنجوم من ّ
أن يحول دون حفظ الله عهده بتثبيت عرش امللك لألبد ،من زمن داود مرو ًرا
بكل األجيال ،وصوال ً إىل زمن عودة يسوع املسيح كملك امللوك.
ّ
السبط يف
إنمّ ا كام رأينا سابقًا ،مل يعد هذا العرش يحكم يهوذا منذ أن أُرس ذلك ّ
(القصة طويلة ومعقّدة بعض اليشء ،إنمّ ا لن تص ّدقها
بابل .ماذا عن وعد الله؟
ّ
النبي إرميا برفقة بعض بنات ِصدق ّيا ،من مملكة
األغلب ّية عىل ّ
أي حال) .هرب ّ
يهوذا التي سقطت .فذهبوا إىل مكان بعيد ج ًّدا عن مشاكل ذلك ال ّزمن ،يُعرف
اليوم باسم إيرلندا.
ظل سبط يهوذا يحكم ،إنمّ ا ليس فوق
مع استمرار اإلضطرابات خالل التاريخّ ،
الساكسونيني أو
بيت يهوذا .فقد هاجر شعب إىل مناطق أوروبا ،عرفوا بشعب ّ
الساكسونز  .Saxonsكان لهذا الجزء من العامل ،تاري ًخا طويال ً من امللوك وامللكات.
ّ
مع أنّهم مل يعرفوا دامئًا (أو مل يعرتفوا) ،أ ّن الذين حكموا كانوا من ساللة يهوذا
(اليهود) .ساللة امللوك هذه ،التي أُعطيت من خاللها الوعود بالعرش ،حكمت
الساكسونز ليسوا إال أبناء
شع ًبا كان قد ت ّم أرسه طويال ً من قبل األشوريّنيّ .
إسحق (أيسك سونز  .)Isaac`s sonsوأل ّن من عادات األشوريني حذف لفظة
«أي»  ،ما يرتك كلمة  saac`s sonsأي  saxonsأو ساكسونز.
هل سريوق هذا التفسري لألوروب ّيني؟ هل يروق للمملكة املتحدة أن تعرف ا ّن
العائلة امللك ّية تنحدر مبارشة من امللك داود من خالل آخرملك ليهوذاِ ،صدق ّيا؟
تعرف الجواب عىل ذلك .إنمّ ا هؤالء الناس بنفسهم يحملون اإلسم الذي يوضح
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بالتّحديد من هم .حتى كلمة بريطانيني (بريتيش  ،)Britishتعلن حقيقتهم ،مع
أنّهم مل يبقوا صادقني مع إسمهم ،بل نكروه .فإنّهم إرسائيل ّيون إنمّ ا ليسوا من
ساللة يهوذا .إنّهم من إحدى األسباط العرشة الضّ ائعة التي أُخذت لألرس .إنمّ ا
الذين يف الحكم هم من يهوذا.
بيت إرسائيل هو «شعب العهد» .كلمة «العهد» يف العربيّة هي «بريت» berith
أو  .b`rithوكلمة «إِيش»  ishتعني إنسان أو شعب .ما يعني بريتيش british
(أو الربيطان ّيون).
نبي من إيرلندا منذ زمن بعيد ،باسم
يدعى الحجر الذي يُعتقد أنّه أىت به ّ
«لياـ فيل»  lia-failأي «حجر القدر» .تُ ّوج العديد من ملوك إيرلندا وسكوتلندا
وانكلرتا عرب التاريخ ،وهم جالسون فوق هذا الحجر .مبن فيهم ملكة هذا العرص،
السنني
امللكة إيليزابيت .مع أ ّن العالمة والحجر نفسه قد انتُزعا من مكانهام يف ّ
األخرية .إال أنّه مل يكن من ّ
كريس التتويج يف دير
شك بوجود حجر من قبل ،ضمن ّ
وستمنسرت  ،Westminster Abbayeمع موضع كُتب عليه «حجر يعقوب» .وهذا
هو الحجر نفسه الذي ُعرف «بحجر القدر» (تكوين .)18 :28
وتوالت املاملك عىل الحكم من ساللة يهوذا ،منذ عهد امللك داود حتى اليوم.
ومل تنته أب ًدا .متا ًما كام قال ال ّر ّب! إنّه هذا العرش نفسه هو
الذي «سيقلبه» يسوع املسيح م ّرة أخرى عندما يُسلَّم إليه عند مجيئه ليحكم
كل العامل يف ملكوت الله.
ّ
كام قلنا يف الفصل األ ّول ،بشرّ بطرس ال ّناس يف يوم العنرصة ،عام  31بعد املسيح،
مستشه ًدا مبزامري مختلفة كتبها داود ،حتى أنّه ربط املوضوع أيضً ا بنبوءات
معروفة من إشعياء وإرميا .وشرُ ح بالتّايل:
«فإذ كان نب ًّيا وعلم أن الله حلف له بقسم أنّه من مثرة صلبه (من ساللة داود)
يقيم املسيح حسب الجسد ليجلس عىل كرس ّيه (عرش داود) سبق فرأى وتكلّم
عن قيامة املسيح أنّه مل ترتك نفسه يف الهاوية («قرب» يف اليونان ّية) وال رأى جسده
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فسا ًدا» (أعامل ال ّرسل 30 :2ـ .)31
كم هو رائع أن تفهم أ ّن الله يعمل منذ عصور لذلك اليوم الذي فيه س ُيعطي
اإلنسان ملكوت با ّر عىل رأسه املمسوح ،املس ّيا ـ يسوع املسيح.

توضيحات أكرث لفيالدلفيا

لقصة تدفّق رسالة الله إىل عهد فيالدلفيا ،نأيت إىل آية تكشف حقيقة
مع العودة ّ
مذهلة ،أُظهرت للس ّيد أرمسرتونغ ،واسترُ ّدت للكنيسة.
ليست للمسيح ّية التقليديّة أيّة معرفة لسبب وجود اإلنسان عىل األرضُ .ج ّل
ما يعرفونه هو أ ّن بإمكان اإلنسان أن يعيش حياة أبعد من الحياة الجسديّة
ألي هدف؟ يعتقدون أ ّن لحياة اإلنسان رو ًحا أبديًّا .وهذا مخالف كليًّا
هذه .إنمّ ا ّ
لتعاليم اإلنجيل كلّها .إنمّ ا يعلّم اإلنسان بهكذا أمور سخيفة ،ألنّه ال يعرف الهدف
العظيم الذي من أجله قد ُخلق.
تقول أديان عديدة من العامل ،أنّه يجب عىل اإلنسان أن يصل إىل حياة أسمى،
أي
حياة يعتقد الكثريون ،أنّها نوع من نعيم وسعادة أبديّة ،إن يف الج ّنة أم يف ّ
كل واحد هناك،
األبدي .من الغري الواضح ما سيكون عمل ّ
مكان آخر من الوجود
ّ
الساموات ونحن نستمع
إنمّ ا يتكلمون عن حياة ال تنتهي حيث نطوف مع غيوم ّ
إىل موسيقى املالئكة أو نتأ ّمل وجه إله ما لألبد .هل يبدو لك هذا مث ًريا؟
ال ،ال يبدو ذلك مث ًريا .بل بالعكس .ص ّورت أغلب األديان الحياة بعد املوت بصورة
مخيفة بعض اليشء .فكأنّها تتكلّم عن أشخاص تحت تأثري عقاقري الهلوسة،
أي يشء مح ّدد
يطوفون حول نعيم مزه ّو األلوان ،بعقل مسرتخ ،من دون ّ
يقومون به .بل يطوفون بال ّزمان واملكان دون وجع أو آالم ،محاطون بجامل
خيا ّيل .هذا مخيف! ليس الله كذلك .فهو لديه أمور عظيمة خطّطها لإلنسان.
لرنى مج ّد ًدا ال ّرسالة املو ّجهة لفيالدلفيا« .هأنذا أجعل الذين من مجمع الشّ يطان
من القائلني أنّهم يهود وليسوا يهو ًدا بل يكذبون .هأنذا أصيرّ هم يأتون ويسجدون
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أمام رجليك ويعرفون أنيّ أنا أحببتك» (رؤيا يوح ّنا الالهويت .)9 :3
يهودي .كم
شعب .ال عالقة لهذا بشخص ي ّدعي أنّه
جنس ٍ
ّ
ال تعني هذه اآليات ُ
من ال ّناس ي ّدعون أنّهم يهوديّون وهم ليسوا كذلك؟ إ ّن هذه اآليات تتكلّم عن
الذين ي ّدعون أنّهم متديّنون« ،يهوديّون بال ّروح».
اليهودي يف الظاهر ليس يهود ًّيا
رشح بولس نفس األمر لألمم عندما قال« :أل ّن
ّ
اليهودي.
اليهودي يف الخفاء هو
وال الختان الذي يف الظاهر من اللحم ختانًَا بل
ّ
ّ
وختان القلب بال ّروح ال بالكتاب هو الختان ( »...رسالة بولس ال ّرسول إىل أهل
رومية 28 :2ـ .)29
فسرّ بولس أنّها ليست مسألة ِعرق ،بل هي مسألة روح ّية .امله ّم بالنسبة لله هو
«حق» لجنس أو ِعرق
سلوك وروح الذين يف الكنيسة .فال ِّنعمة وال ّرب ليسا مسألة ّ
روحي (سلوك وقلب).
معينّ  .إنمّ ا هي مسألة توبة وتح ّول
ّ
يتعلّق هذا املقطع من ال ّرسالة إىل فيالدلفيا ،باملعارضة الشّ ديدة التي سيواجهونها.
فالذين ي ّدعون بالتديّن ،إن من املسيح ّيني التقليديّني او امل ّدعني أنّهم من كنيسة
الله الحقيق ّية ،هم يف الواقع ،يعارضون الحقيقة التي يعيدها الله إىل الكنيسة
بواسطة عبده هربرت و .أرمسرتونغ .كانت هذه املعارضة قويّة .سنتناول
تفاصيلها الحقًا.
أ ّما املثري فعال ًيف هذه اآليات يتض ّمن حقيقة عظيمة كشفها الله للس ّيد
أرمسرتونغ .كثريون يقرأون آيات مامثلة دون أن يتوقّفوا ليسألوا سؤاال ً بديه ًّيا.
كيف يستطيع أحد ما أن يجعل أح ًدا آخر يأيت ويعبده تحت رجليه؟ كيف يعقل
ذلك مع الله؟
توضّ ح الكتابات كلّها ،من أ ّولها إىل آخرها ،أنّنا ال نستطيع أن نعبد إال الله .إذًا
السيد أرمسرتونغ وعن غريه من
كيف يُعقل لله أن يذكر شيئًا بهذه األهم ّية عن ّ
السؤال ،تكمن إحدى الحقائق املذهلة
األخوة األوفياء يف عهد فيالدلفيا؟ يف هذا ّ
السيد أرمسرتونغ.
التي أعادها الله بواسطة ّ
إنّها بالحقيقة مسألة تتعلّق بالتحديد ،بالهدف الذي من أجله ُوجد اإلنسان عىل
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السؤال يف مزمور « .اذا أرى سمواتك عمل أصابعك
األرض .طرح امللك داود هذا ّ
القمر والنجوم التي ك ّونتها فمن هو اإلنسان حتى تذكره وابن آدم حتى تفتقده»
السؤال الذي تو ّجه به داود .وتابع ليجيب عليه ،انمّ ا ال
(املزامري 3 :8ـ  .)4هذا هو ّ
زال ال ّناس ال يفهمون .طرح بولس أيضً ا سؤال داود هذا ،يف رسالته إىل العربان ّيني.
«لكن شهد واحد يف موضع قائال ً ما هو اإلنسان حتى تذكره أو ابن اإلنسان حتى
تفتقده؟» (.)6 :2
كان بولس يحاول أن يرشح لجمع من اليهود ،أهم ّية خطّة الله التي يعمل بها
عىل هذه األرض ،وكيف أنّها تركّز أ ّوال ً وآخ ًرا عىل يسوع املسيح .لرنجع ونرى
القصة حني كان بولس يرويها.
بداية هذه ّ
«الله بعد ما كلّم اآلباء باألنبياء قدميًا بأنواع وطرق كثرية كلّمنا يف هذه األ ّيام
األخرية يف ابنه الذي جعله وارثاً ّ
(الرسالة
لكل يشء الذي به أيضً ا عمل العاملني» ّ
إىل العربان ّيني 1 :1ـ.)2
يبدأ بولس رشحه بقوله ببساطة ،أ ّن الله تكلّم لآلباء بأوقات وأساليب مختلفة،
الخاص .قال بولس أيضً ا،
بواسطة األنبياء .إنمّ ا اختار اآلن أن يتكلّم من خالل ابنه
ّ
أ ّن ابن الله تكلّم معهم يف األيّام األخرية .مل يكن يعني بذلك ال ّزمن األخري الذي
الستة آالف سنة .فقد كان قد مىض حينها أربعة آالف سنة من
سيأيت يف نهاية ّ
اإلنسان .ويف مخطط الله ،يبقّى ألفا سنة من حكم اإلنسان الذّايت .واأللفا سنة
األخرية هذه ،التي م ّرت عىل الكنيسة ،هي «األيّام األخرية» .فقد كان قد م ّر
الثلثان من زمن اإلنسان .والثلث الباقي هو الذي سوف يؤ ّدي إىل ال ّنهاية!
و»كل يشء» يف الكتابات تعني
لكل يشءّ .
قال بولس أ ّن ابن اإلنسان قد ُعينّ وارثاً ّ
كل ما هو لله اآلب .لك ّنه رشح أم ًرا آخر ال يفهمه
كل ما خلقه الله يف الكونّ .
ّ
ال ّناس .قال أ ّن الله صنع العامل َني بيسوع املسيح .وهذا يعني «عه َدين عرب ال ّزمن»
حس َيني .بكالم آخر ،يرتكّز مخطّط الله ملا خلقه ،حول هدفه الذي
وليس عامل َني ّ
يعمل ألجله يف ،ومن خالل يسوع املسيح.
بإمكان اإلنسان أن يدخل يف عالقة مع الله من خالل يسوع املسيح ،بواسطة
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غفران الخطايا .فمن خالل يسوع املسيح ،تستطيع أن تسكن حياة املسيح
وحياة اآلب يف اإلنسان ،وتقوم بتح ّول وتغيري شامل للقلب وال ّروح حتى يصبح
اإلنسان متّح ًّدا بالله .من خالل يسوع املسيح يستطيع اإلنسان أن يتح ّول من
أبدي ،مع القيامة من املوت .فيتمكّن أن يدخل ملكوت الله يف العهد
فانٍ إىل ّ
اآليت ،ويتشارك امل ُلك مع يسوع املسيح .وهذه هي األمور التي يفسرّ ها بولس.
«الذي هو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل ّ
كل األشياء بكلمة قدرته بعد ما
صنع بنفسه تطه ًريا لخطايانا جلس يف ميني العظمة يف األعايل» (ال ّرسالة إىل
العربان ّيني.)3 :1
يوضّ ح بولس أنّه من خالل إبن الله ،تتط ّهر خطايانا ،وأ ّن املسيح هو اآلن جالس
الساموات.
عن ميني الله القادر عىل ّ
كل يشء ،يف ّ
«صائ ًرا أعظم من املالئكة مبقدار ما ورث إسماً أفضل منهم .ألنّه ل ِ َمن ِم َن
املالئكة قال ق ّط أنت ابني أنا اليوم ولدتك .وأيضً ا أنا أكون له أ ًبا وهو يكون يل
اب ًنا .وأيضً ا متى أدخل البكر إىل العامل يقول ولتسجد له ّ
كل مالئكة الله» (ال ّرسالة
إىل العربان ّيني  4 :1ـ .)6
القصة أ ّن ابن الله قد ُجعل أعظم من املالئكة .تسجد له املالئكة كام
تخرب ّ
تسجد لله اآلب ،أل ّن اإلبن هو اله ـ من عائلة الله ـ عىل صعيد الله ـ من
مملكة الله ـ من ملكوت الله .هو منفصل ومم ّيز مثل اإلبن .فقد متّت قيامته
الحس إىل مملكة ال ّروح اإلله ّية التي هي أعىل من مملكة
من مملكة اإلنسان يّ ّ
املالئكة ـ ملكوت املالئكة .قد ُخلقت املالئكة ،ومل تولد .عندما يتك ّون الطفل يف
حس ،متا ًما مثل أهله.
األحشاء ،ينمو حتى يولد يف النهاية إىل العامل ككائن ّ
برشي يّ ّ
قصة مل تفهمها املسيح ّية التقليديّة يو ًما .مل يفهم
قصة الله لإلنسانّ .
هذه هي ّ
اليهود يف عهد املسيح هذا التعليم .حتى نيقودميوس ،قائد ومعلّم بني اليهود،
الذي كان واسع التفكري ،مل يفهم ما قاله له يسوع.
الحق أقول لك إن كان أحد ال يولد من فوق ال يقدر
الحق ّ
«أجاب يسوع وقال له ّ
أن يرى ملكوت الله» (إنجيل يوح ّنا .)3 : 3
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كثريون اليوم هم مخدوعون ،العتقادهم أ ّن «الوالدة من فوق» هي نوع من
تجربة دين ّية وقبول يسوع املسيح .هذا ال يرشح وال حتى من بعيد ما كان يقوله
البرشي ال يستطيع أن يكون يف
املسيح .فهو كان يفسرّ لنيقودميوس أ ّن اإلنسان
ّ
ملكوت الله ،لذلك يجب أن يكون هناك تح ّول كامل .فكّر نيقودميوس بالوالدة
وحي ،فسأل كيف ميكن لإلنسان أن يولد م ّرتني.
الجسديّة ومل يفهم املعنى ال ّر ّ
فتابع يسوع يرشح:
الحق أقول لك إن كان أحد ال يولد من املاء وال ّروح ال يقدر
الحق ّ
«أجاب يسوع ّ
أن يدخل ملكوت الله .املولود من الجسد هو جسد واملولود من ال ّروح هو روح»
(إنجيل يوح ّنا  5 :3ـ .)6
بكل وضوح لنيقودميوس ،أ ّن بإمكان اإلنسان أن
وأيضً ا ،يقول يسوع املسيح ّ
الحس .هو
يدخل ملكوت الله ـ مملكة الله ،إنمّ ا ليس وهوال يزال بجسده يّ ّ
يوضّ ح متا ًما بوجود إجراءات متكّن اإلنسان من «ال ّدخول» إىل ملكوت الله .تبدأ
البرشي .املولود من الجسد ال يستطيع أن ينتج ـ
الحس
ّ
العمل ّية بالكائن يّ ّ
برشي .واملولود من ال ّروح ـ روح الله ـ يستطيع
حس
ّ
ينجب ـ إال جسد ،كائن يّ ّ
روحي يف ملكوت الله ويصبح جز ًءا من ملكوت
أن ينتج ما ميكنه أن يولد كائن
ّ
برشي أن
حس ّ
وحي .هذه هي الطريقة الوحيدة التي يستطيع بها كائن يّ ّ
الله ال ّر ّ
«يدخل» ملكوت الله.
حس ّية يف األحشاء .يف الظروف العاديّة،
تبدأ حياة برشيّة عندما تتك ّون حياة ّ
حي .تبدأ حياة روح ّية عندما يولد شخص
الحس ّية كائن ّ
تصبح هذه الحياة ّ
برشي ّ
من روح الله .من ث ّم ،عرب ال ّزمان ،يكرب ويتط ّور ليصبح بإمكانه أن يولد يف عائلة
روحي ،متا ًما كام أصبح يسوع املسيح
الله ـ ملكوت الله ـ مملكة الله ،ككائن
ّ
كائ ًنا روح ًّيا يف عائلة الله.
يقول لنا يف ال ّرسالة إىل العربان ّيني أ ّن يسوع املسيح ،إبن الله ،قد ُجعل أفضل
من املالئكة ،ألنّه ُولد من الله بصفته ابنه .من ث ّم يقول أ ّن املسيح هو اآلن يف
مملكة ال ّروح ـ مملكة الله ـ ملكوت الله ،الذي هو أسمى من ملكوت املالئكة.
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رشح بولس يف الفصل األ ّول من تلك ال ّرسالة ،أ ّن املالئكة ُخلقوا كائنات روح ّية
ل ُيرشفوا عىل الذين سريثون الخالص .الحظ! «وأ ّما عن اإلبن كرس ّيك يا الله إىل
دهر ال ّدهور .قضيب استقامتك قضيب ملكك»(ال ّرسالة إىل العربان ّيني .)8 :1إبن
الله الذي أُقيم من املوت هو اآلن يف ملكوت الله ،ويُدعى الله! هو ليس الله
اآلب ،إنمّ ا أصبح يسوع اآلن الله املسيح ـ يف مملكة الله ،يف عائلة الله ،يف ملكوت
الله .إنّه إبن اآلب ،عضو منفصل ومم ّيز يف عائلة الله .إنّه ابنها البكر.
«ألنّ الذين سبق فعرفهم سبق فع ّينهم (ع ّينهم مسبقاً كجزء من مخطّط الخالص
بكرا
للبرش ،قبل أن يخلق اإلنسان) ليكونوا مشابهني صورة ابنه ليكون هو ً
بني أخوة كثريين» (رسالة بولس ال ّرسول إىل أهل رومية  .)29 :8يقول عن
يسوع املسيح أنّه «البكر» بني أخوة كثريين .يعلن الله أن الكثريون سيلحقونه
ويشاركون يف ملكوت الله .هل ترى ذلك؟ هل بدأت تفهم هدف اإلنسان؟ قصد
حس بل من روح مع
الله أن يصبح اإلنسان جز ًءا من عائلته ،ليس من جسد يّ ّ
حياة أبديّة يف ملكوت الله ـ أفرا ًدا لتلك العائلة منفصلني الواحد عن اآلخر .الله
كل يشء ،هو األب.
هو عائلة ،وال ّر ّب اإلله القادر عىل ّ
لرنجع إىل ال ّرسالة إىل العربانيّني ونذكر م ّرة أخرى هذا القول للملك داود « .فإنّه
للمالئكة مل ُيخضع العامل العتيد الذي نتكلّم عنه .لكن شهد واحد يف موضع قائال
ما هو اإلنسان حتى تذكره أو ابن اإلنسان حتى تفتقده» ( 5 :2ـ  .)6يكشف
لنا أ ّن الله مل يقصد يو ًما أن يجعل األشياء تخضع للمالئكة يف العهود اآلتية ،إنمّ ا
السؤال الذي طرحه امللك داود.
ململكة الله .لهذا يذكر بولس هنا ّ
بأي كالم استشهد بولس بامللك داود« .وضعته قليال ً عن املالئكة مبجد
الحظ ّ
وكرامة كلّلته وأقمته عىل أعامل يديك .أخضعت ّ
كل يشء تحت قدميه(»...ال ّرسالة
كل البرش .والجواب هو أ ّن
إىل العربان ّيني  7 :2ـ  .)8كان داود يسأل سؤاال ً يعني ّ
كل األشياء تحت قدميه .الحظ املعنى الكامل لآلية رقم  8وما
الله قصد أن يضع ّ
أضافه بولس يف تكملة اآلية.
كل يشء تحت قدميه (تكملة ملا قاله داود) ألنّه اذ أخضع ّ
«أخضعت ّ
الكل له
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مل يرتك شي ًئا غري خاضع له .عىل أنّنا اآلن لسنا نرى ّ
الكل بعد مخض ًعا له» .قال
بولس أنّنا ال نرى شيئًا بعد خاض ًعا لإلنسان مع أنّه هذا هو كان هدف الله.
وأكمل بولس ليقول ما كانوا يرونه فعل ًّيا يف ذلك الوقت بالتحديد.
«ولكن الذي ُوضع قليال ً عن املالئكة يسوع نراه مكلّال ً باملجد والكرامة من أجل
أمل املوت ليك يذوق بنعمة الله املوت ألجل ّ
كل واحد .ألنّه الق بذاك الذي من
الكل وبه ّ
أجله ّ
الكل وهو آت بأبناء كثريين إىل املجد أن يك ّمل رئيس خالصهم
باآلالم» (ال ّرسالة إىل العربان ّيني 9 :2ـ .)10
كشف الله من خالل بولس أ ّن قسماً من مخطّطه لإلنسان قد ت ّم اآلن بواسطة
يسوع املسيح كونه أصبح اآلن يف ملكوت الله .ويف الوقت الذي يح ّدده الله،
كل يشء لله ،يف ملكوت الله .يسوع املسيح هو أ ّول من يت َّوج باملجد
سيخضع ّ
والكرامة يف عائلة الله .وكام يقول ،سيأيت الكثريون من األبناء من خالل املسيح
للمجد نفسه ـ سيولد الكثريون من األبناء لعائلة الله.
اآلن اذا ً ،نعرف أ ّن قسماً من ال ّرسالة املو ّجهة لفيالدلفيا ،تعني إحدى الحقائق
العظيمة التي استرُ ّدت إىل الكنيسة .تقول هذه الحقيقة أ ّن هدف الله لإلنسان،
هو بالتحديد ،إعطاؤه حياة أبديّة يف عائلته ـ عائلة الله.
لقصة مذهلة! ت ّم الكشف عن أرسار مخطّط الله وهدفه عرب األزمان ،يف
انّها ّ
القصة
أه ّم الكتب التي كتبها هربرت و .أرمسرتونغ ،بأسلوب سهل الفهم يرسد ّ
كل األشياء التي كشفها الله
مبسطة عن ّ
بأساس ّياتها .كان هذا كتابه األخري :كتابة ّ
ور ّدها من خالله ،عرب عمله معه خالل أكرث من خمسني سنة .وأيضً ا ،يُدعى ذاك
رس العصور» .Mystery of the Ages
الكتاب « ّ

آخر تحذير لفيالدلفيا

يعني القسم الثّاين من ال ّرسالة إىل فيالدلفيا ،وعد بالحامية وإنذار خطري.
«ألنّك حفظت كلمة صربي أنا أيضً ا سأحفظك من ساعة التجربة العتيدة أن تأيت
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الساكنني عىل األرض» (رؤيا يوح ّنا الالهويت .)10 :3
إىل العامل كلّه لتج ّر ّب ّ
روحي .توضح النبوءات ج ّي ًدا،
حس ومعنى
تأيت النبوءات بأغلبها مبعن َيني ،معنى يّ ّ
ّ
أ ّن اإلنسان سيم ّر بتجربة عظيمة يف فرتة آخر ال ّزمن عند املحنة العظيمة عىل
تخص
السبع ،هي نبويّة ّ
األرض .إنمّ ا علينا أال ننىس أ ّن ال ّرسائل املو ّجهة للكنائس ّ
كل رسالة منها،
سبعة عهود مح ّددة من زمن الكنيسة خالل فرتة  2000سنةّ .
مو ّجهة «إىل» الكنيسة مبارشة وتتكلّم «عن» الكنيسة خالل ذلك العهد املعينّ .
للسيد أرمسرتونغ وللذين عاشوا وخدموا
تض ّمنت ال ّرسالة إىل فيالدلفيا وع ًدا ّ
الله بوفاء يف تلك الحقبة من ال ّزمن .قال الله لفيالدلفيا بالتحديد ،أي للكنيسة
الساعة أو «زمن» التجربة
«خالل» عهد فيالدلفيا ،أنّه سيحفظهم بعي ًدا عن تلك ّ
كل األرض.
اآلتية عىل ّ
أي أبناء فيالدلفيا ،لن يختربوا
يوضح الله لهم عىل ّ
الحس البحت ،أنّهمّ ،
الصعيد يّ ّ
زمن التجربة هذا .من املحتّم أ ّن ش ّدة آخر ال ّزمن لن تحدث خالل عهد فيالدلفيا.
لك ّن املوضوع أبعد من ذلك بعد! فهو من الناحية النبويّة ،سيصبح أعظم بكثري
بالنسبة للكنيسة ـ من أجل خالصها!
القت فرتة فيالدلفيا بعض تجارب عظيمة متيّزت مبعارضة قويّة من الخارج ومن
ال ّداخل .لكن هذا ال يقا َرن مع ما سيواجهه العهد التايل (الودكية) من تجارب
حا ّدة وصعبة.
نعم ،لقد وعد الله أن يحفظ فيالدلفيا مماّ سيأيت عىل الكنيسة .فهي قد استحقّت
إسمها« ،كنيسة الله العامل ّية» ،مع انتهاء عهدها مبا أنّها ض ّمت أعضاء من أمم
العامل أجمع .سيأيت أعظم زمن تجربة تشهده كنيسة الله بتاريخها ،يف عهد
كل الكنيسة.
الودكية .سيكون ال ّزمن حيث تكون التجربة عىل العامل كلّه يف ّ
يف نهاية ال ّرسالة ،أُعطي تحذير مه ّم ج ًّدا لفيالدلفيا ،ولألسف مل يُؤخذ بعني
متسك مبا عندك لئال يأخذ أحد إكليلك» (رؤيا يوح ّنا
اإلعتبار« .ها أنا آيت رسي ًعاّ .
الالهويت .)11: 3
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لتتمسك به؟ هذا واضح ج ًّدا للذي يعرف تاريخ هذا العهد
ماذا متلك فيالدلفيا
ّ
ج ّي ًدا .كثريون م ّمن عاشوا للعهد التايل ،نسوا تاريخهم .مل يفهموا التحذير الذي
أتاهم من أخيهم األكرب يسوع املسيح ومن أبيهم الذي أح ّبهم.
تاريخ فيالدلفيا ميلء بالحقائق املثرية واملتواصلة التي كان الله يكشفها لكنيسة
هذا العهد .ما عمل الله مع فيالدلفيا كان نتيجة ما حدث يف عهد ساردس مل ّدة
السنني .فقد قال الله يف نهاية ذاك العهد ... « :أنا عارف أعاملك أنّ لك
مئات ّ
حي وأنت ميت .كن ساه ًرا وش ّدد ما بقي وهو عتيد أن ميوت» (رؤيا
إسماً أنّك ّ
يوح ّنا الالهويت  1 :3ـ .)2كانت ساردس ،كام قلنا سابقًا ،قد وصلت اىل ح ّد مات
ال ّناس فيها روح ًّيا وكادت الحقيقة التي يف حوزتهم ،أن تختفي وتضيع .فقال
لهم الله أن يتق ّووا ويُحافظوا عىل ما تبقّى من الحقيقة .تاب البعض منهم .إنمّ ا
أصبحت الكنيسة صغرية ج ًّدا إىل ح ّد وصلت إىل خطر ال ّزوال الكليّ  ،فقام الله
بالتّغيري .وبدأ عهد جديد .عهد فيالدلفيا!
استعاد الله الحقيقة كاملة للكنيسة يف عهد فيالدلفيا .كان آخر تحذير كبري لها،
«يتمسكوا بش ّدة» مبا ميلكونه اآلن.
أن
ّ
السهولة .مل
تبينّ فيام بعد أن عمليّة
«التمسك» هذه بالحقيقة ،ليست بهذه ّ
ّ
«ليتمسكوا بش ّدة» بالحقائق األساس ّية التي
يبقى إال القليل فقط يف ذاك الوقت
ّ
أعطاها الله للس ّيد أرمسرتونغ.

العهد األخري

سابع وآخر عهد للكنيسة هو عهد الودكية .سيأيت اإلنسان يف آخر هذا العهد إىل
نهاية حكمه الذّايت عىل األرض ،الذي دام  6000سنة .وخالل عهد الودكية هذا،
سيكون مجيء يسوع املسيح إىل هذه األرض يف ملكوته.
تاريخ الكنيسة ،بآخر عهودها الثالثة ،هو إنذار كبري وشاهد للعامل أ ّن آخر ال ّزمن
قد اقرتب .حال ًّيا ،يف هذه اللحظة ،تاريخ كنيسة الودكية هو أحد أكرب الرباهني
الحسيّة ستنزل قريبًا عىل األرض .سنتناول
والشّ هود ،عىل أ ّن املحنة العظيمة ّ
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الكثري من هذه األمور بتفاصيل أكرث يف الفصل التايل .إنمّ ا سنتابع اآلن مع آخر
رسالة لهذه الكنيسة.
الصادق
«وأكتب إىل مالك كنيسة الالودك ّيني .هذا يقوله األمني الشّ اهد األمني ّ
بداءة خليفة الله .أنا عارف أعاملك أنّك لست بار ًَدا وال حا ًّرا .ليتك كنت بار ًدا أو
حا ًّرا .هكذا ألنّك فاتر ولست بار ًدا وال حا ًّرا أنا مزمع أن اتق ّيأك من فمي» (رؤيا
يوح ّنا الالهويت 14 : 3ـ .)16
الخاصة .بعد بضع
خاصة ًعندما تفهم أ ّن الله يو ّجهه لكنيسته
ّ
كالم قاس ج ًّداّ ،
سنوات فقط من عهد الودكية ،حدث ما يوازي هذا الكالم بعمق .فقد تق ّيأ الله
فعال ً الكنيسة من فمه .ما يعني انفصال تا ّم من حضور الله ـ الحرمان من روح
الله يف حياة أعضاء الكنيسة .يأيت اإلنفصال عن الله نتيجة الخطيئة .لبناء عالقة
صحيحة مج ّد ًدا مع الله ،يجب أن تتوب عن خطاياك «ليقبلك» الله من جديد.
وهذا ما حدث فعال ً! متا ًما كام قال ال ّر ّب أنّه سيحدث .وصلت الكنيسة إىل
الوقت الذي مل تعد متح ّمسة فيه إىل الله وإىل حقيقته التي أعادها إليها .بل
عىل العكس ،بدأت تنمو يف الكنيسة روح ضائعة وفارغة.
السيد أرمسرتونغ يف كانون الثّاين  .1986كانت آخر سنني حياته العرشة أو
توفيّ ّ
اإلثني عرش ،مليئة بال ّنجاحات واإلنتصارات ،دون أن تخلو من التوتّر واملعارضة
والتجارب .كانت فرتة أحداث قويّة وتأرجحات عظيمة بني أوقات ج ّيدة ج ًّدا
وأوقات سيئة ج ًّدا ،تتتاىل كلّها بشكل رسيع.
السيد أرمسرتونغ العظيمة واضحة يف
يف هذا الوقت ،كانت بعض إنجازات ّ
كتاباته :التكريم الذي القاه من قبل رؤساء العامل ،من ّو الكنيسة واإلنتشار الذي
كان يُحدثه لينرش البرشى يف العامل .برتأسه للكنيسة ،جعل أعضاؤها يشعرون
بالخطر املحيط بها والوجوب السرّ يع لإللتفاف والوحدة .إنمّ ا مل يخلو داخلها من
السيد أرمسرتونغ أن يواجهه
اإلضطراب وروح املعارضة املتزايد الذي كان عىل ّ
باستمرار .لك ّنه خاض تلك املعركة بثبات وق ّوة من خالل رئاسته الديناميك ّية
والقويّة .فذاع صيته وتداولت أخباره يف أنحاء الكنيسة ما حثّ يف اآلخرين
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الشّ جاعة واإللتزام والتك ّرس .وما يدهشك أكرث بعد هو أن تعرف أنّه كان رجال
السيد
يف أواخر سنينه الثامنني .أمر يصعب تصديقه إن مل تراه عيناك .تويف ّ
أرمسرتونغ وله من العمر  93عا ًما.
حريصا يف
السيد أرمسرتونغ بحزم وق ّوة مع اإلنقسام واملعارضة .كان
ً
تعامل ّ
عمله لحامية القطيع وإبعاد األذى عن الكنيسة .كان فقط من خالل ذاك النوع
من ال ّرئاسة املد ّعمة من الله ،أن استطاعت الكنيسة أن تبقى قويّة ج ًّدا يف عهد
فيالدلفيا.
السيد أرمسرتونغ ،عام  ،1978أن يطرد ابنه ،غارنر تد ،من الكنيسة ،مع
اضط ّر ّ
غريه من القساوسة ،ألنّهم كانوا يس ّببون اإلنشقاق يف الكنيسة .فقد أصبحوا
السلطة والشّ هرة،
بالسياسات ال ّداخليّة والجشع ،راغبني يف ّ
يتو ّرطون أكرث فأكرث ّ
السيد أرمسرتونغ بوجود خالفات
عوض أن يخدموا إخوتهم والله بتواضع .علم ّ
حول ال ّرئاسة .كان البعض من املسؤولني قد نصبوا ألنفسهم مراكز أعىل عندما
السيد أرمسرتونغ .من الواضح أ ّن هؤالء مل يعودوا أعضاء أوفياء لجسد
مات ّ
املسيح .ربمّ ا مل يكونوا كذلك يو ًما .إنمّ ا سمح الله بحدوث ذلك ،عوض أن يتد ّخل
ويحول دون حدوثه .قد كان لديه هدفًا عظيماً برتك األمور تأخذ مجراها عىل
ذاك النحو ،حتّى يت ّم قسماً آخ ًرا من شهادة عظيمة آلخر هذا العهد .لطاملا
ناضلت الكنيسة مع الذين حاولوا تدمريها من ال ّداخل.
السيد أرمسرتونغ عىل رأس املعركة ولحني موته ،كان قد ت ّم إبعاد ع ّدة فئات
بقي ّ
مؤسسات جديدة.
عن الكنيسة ،أو أنّها قد رحلت ّ
بكل بساطة ،وكلّها شكّلت ّ
معظمها أسمت نفسها «كنيسة الله» .مع ذلك ،وال واحدة منها كانت جز ًءا من
كنيسة الله الحقيق ّية .فكانت الخطيئة قد أبعدتهم عن الله قبل ذلك بكثري.
الس ّيد أرمسرتونغ عىل علم بأ ّن موته قريب ،فحاول جاه ًدا تحضري الكنيسة
كان ّ
السيد جوزف و .تكاش ليخلفه ،الذي كان قد خدم
لتغيري ال ّرئاسة .فاختار ّ
السيد أرمسرتونغ بشكل مبارش يف آخر سنينه
الكنيسة لسنني عديدة ،وخدم ّ
قبل موته.
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السيد تكاش رئاسته يف الكنيسة بتواضع ،مك ّر ًما من سبقه .بعد ذلك بقليل،
بدأ ّ
قام ببعض التغيريات ،غري العقائديّة .وكان هذا مبثابة اختبار للعديدين ملعرفة
كل
إن كانوا سيسندون قائدهم الجديد بوفاء .مل يتق ّبل البعض ذلك ،معت ًربا أ ّن ّ
السيد أرمسرتونغ يتّبعه بعمله ،هو
تغيري ولو كان صغ ًريا ،عن األسلوب الذي كان ّ
كل ما عمله
عقائدي ونوع من الهرطقة .واعتقد البعض اآلخر ا ّن ّ
مبثابة تغيري
ّ
السيد أرمسرتونغ ال يقبل التغيري أب ًدا.
ّ
للسيد تكاش أسلوبه أيضً اُ .عرضت
ئايس ،وكان ّ
كان ّ
للسيد أرمسرتونغ أسلوبه ال ّر ّ
بعض املسائل يف البداية ،ملج ّرد البحث حول النضج والنم ّو ال ّروحي للكنسية.
إنمّ ا مل يتق ّبل ذلك العديدون .وبدأت اإلنقسامات .غادر البعض ألسباب خاطئة
يف وقت مبكر ج ًّدا .فوضعوا أنفسهم عن غري قصد يف مواجهة مع حكومة الله،
وتد ّخلوا بأسلوب تعاطي الله بإدارة كنيسته.
السيد تكاش .فقد فقد تواضعه ودخل الكربياء إىل
إنمّ ا حدث يشء فعال ًمع ّ
السيد أرمسرتونغ تبدو واضحة ،وأصبح يستمع إىل
قيادته .فبدأت غريته تجاه ّ
الخاص ،مصمّماً منذ
أقوال الذين هم أصغر منه س ًّنا ويفتقدون الخربة .كان ابنه
ّ
السيد أرمسرتونغ التي كانت هي
البداية أن يقود الكنيسة بعي ًدا عن تعاليم ّ
فعال ً تعاليم الله.
يف أواخر الثامنينات ،ومع بداية التسعين ّيات ،أصبح التغيري يأخذ مكانه بق ّوة
وبرسعة .وكانت الكنيسة خالل تلك الحقبة من ال ّزمن ،تضعف شيئًا فشيئًا .يف
نفس الوقت كانت حركة «توعية روح ّية» تتزايد بهدف ال ّدعوة لتق ّبل التغيريات
العقائديّة الجديدة ،التي كانت معاكسة للحقيقة التي أعادها الله إىل الكنيسة
خالل عهد فيالدلفيا.
ما أوصل األمور إىل أو ّجها يف  17كانون األ ّول  ،1994حني حدث ما ال يُص ّدق.
السيد جوزف و .تكاش الكنيسة يف مدينة أتالنتا ،يف والية جورجيا ،وأقام
زار ّ
كل أنحاء كنيسة الله .فقد أعلن تغي ًريا
ضج صداها يف ّ
وعظة ذلك ّ
السبتّ ،
السابع،
السيد تكاش أ ّن اليوم ّ
يف أكرث العقائد أساسيّة وأهميّة للكنيسة :أعلن ّ
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السنويّة ،مل تعد موجبة عىل كنيسة
والسبوت ،أو األيّام الله املق ّدسة ّ
السبتّ ،
ّ
الله .وأصبحت صالة ،أو عبادة يوم األحد مقبولة .وأيضً ا ،قانون التعشري (إعطاء
ِعرش املدخول للكنيسة) ،مل يعد محتّماً  ،وأ ّن الكنيسة مل تعد بحاجة الت ّباع قانون
«ال ّنجس والطّاهر» يف املأكوالت وفقًا ملا ورد يف ِسفر الالويني  .11وكانت حقيقة
السبت األسبوعي وحقيقة قانون التعشري ،هام حقيقتني أساسيّتني من أصل
ّ
وحي
ثالثة ،التي كانت ال تزال كنيسة ساردس متلكها ،حني أعلن الله املوت ال ّر ّ
لشعبها.

وتق ّيأ الله الكنيسة من فمه

كانت النتائج مد ّمرة لكنيسة الله .إنمّ ا ما لحق ذلك كان إثبات ًا عظيماً بأ ّن رجوع
يسوع املسيح أصبح وشيكًا اآلن  ،وأ ّن الله سيبدأ بالكشف عن الرؤى النبويّة.
ييل بعدها فتح ختوم ال ّرؤيا ويكون ال ّزمن األخري عىل العامل.
مل تعرف الكنيسة أ ّن هذه هي بداية أحداث آخر ال ّزمن ـ أ ّن هذه هي نقطة
اإلنطالق إلنهاء تت ّمة نبوءات عديدة التي تدور حرصيًّا حول آخر ال ّزمن .هذه
هي العالمة بالذات التي تقول ،أ ّن زمن مجيء يسوع املسيح هو اآلن.
بعد تلك الوعظة املسيئة ،يف أتالنتا ،دخلت الكنيسة يف أعظم زمن اضطراب
وبلبلة من تاريخ وجودها ،الذي يقارب األلفي سنة .ما بدأ يحدث للكنيسة مل
يكن مج ّرد صدفة أو أ ّن الله مل يكن ينتظره .بل بالعكس ،فقد تن ّبأ الله بحدوث
أمور كهذه يف آخر هذا العهد ،قبل مجيء يسوع املسيح بقليل.
السيد تكاش يف أتالنتا ،أصبح الغري معقول
بعد مرور ثالثني يو ًما عىل عظة ّ
بكل فروعها عن
والال يُص ّدق ،واق ًعا .ابتعد نحو ثلث أعضاء كنيسة الله العامل ّية ّ
تتمسك بها بش ّدة .ومن هذا الثلث ،توقّف
الحقيقة ،التي طلب منها الله أن ّ
املؤسسة وانض ّموا إىل كنائس أخرى تنتمي إىل
العديد عن حضور اجتامعات ّ
املسيح ّية التقليديّة ،التي كانت تعترب «سبتها» ،أي يوم العبادة ،هو أ ّول يوم
املؤسسة ،وأن يعملوا بهدف جعلها
األسبوع ،يوم األحد .اختار آخرون أن يبقوا يف ّ
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تتبع الكنائس األخرى التي تتّبع يوم األحد كيوم عبادة .كانت لتكون تلك مه ّمة
السيد تكاش والقادة املحيطون به يريدون هذا التغيري .كانوا
سهلة لهم ،مبا أ ّن ّ
باملؤسسة وباستطاعتهم أن يديرونها إىل الناحية التي يختارونها.
يتحكّمون
ّ
بكل بساطة ،ثلث آخر من األعضاء ،وترك
يف األشهر القليلة التي تلت ،استسلمّ ،
الكنيسة .خاب أمل ال ّناس وأُحبطت عزميتهم ألنّهم مل يفهموا كيف يُعقل أن
تحصل أمور كهذه يف الكنيسة إن كانت حقًّا كنيسة الله .مل يفهموا كيف يحصل
بكل بساطة ،فقدوا اإلميان .وهذا كشف مشاكل أعمق
يشء كهذا وملاذا .ال ّناسّ ،
من التي كانت موجودة .فالذي حصل ال يأت بني ليلة وضحاها .بل يحتاج لوقت
طويل .ضَ ُعف ال ّناس وفَترُ إميانهم ،حتّى أنّه انعدم عند البعض منهم .أصبحت
الكنيسة شبيهة إىل ح ّد كبري باملسيحيّة التقليديّة ،تطوف مع موجات األديان،
السهل ج ًّدا أن نخدع أنفسنا ونقول أنّنا متديّنون
دون أن تعيش كلمة الله .من ّ
ديني.
عندما نلحق تح ّركات ما نعتقد أنّه ّ
ضرُ بت الكنيسة رضبة مد ّمرة وبرسعة ،وابتعد األغلب ّية عن الحقيقة .ويف فرتة
ديني
قصرية ،هجر معظمهم الحقيقة .أُصيبت الكنيسة بانهيار عظيم ،وارتداد ّ
كل هذا كان قد قيل عنه يف
هائل قىض عىل عدد كبري من الكنيسة ...إنمّ ا ّ
النبوءات أنّه سيحدث يف ال ّزمن األخري.
يف ذلك الوقت بالذات ،أوضح الله مل ًّيا عن إرادته وحكمه يف هكذا أمور .الله
مستقل.علينا أن نق ّرر
ّ
ال يتحكّم بحياة اإلنسان .هو خلقنا مع إرادة ح ّرة وفكر
بأنفسنا إن ك ّنا نريد طريق الله يف الحياة أو طريقنا نحن .هذا اختيارنا نحن! هو
لن يجربنا أن نختار طريقه .ألنّه لو فعل ذلك ،من الواضح أنّه لن يكون اختيارنا
الصادق ،ونكون بذلك نعيش كذبة .الله ال يريد التفاوض مع من
نحن من قلبنا ّ
يلتحق به .ال يريد ال ّناس الذين يتامشون مع املوجود .فكام هو معروف ،يبقى
املرء عىل رأيه حتى لو أقنعته بعكسه.
أعطى الله اإلنسان حريّة اإلختيار .هو يريد م ّمن يعبده أن يفعل ذلك بروحه
كل يشء غري ذلك يكون كذبة ،تقليد ،تسوية ومجارات .يف ال ّزمن الذي
وبصدقّ .
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لكل إنسان ،الفرصة ليختار طريقه ،إن كان هذا حقًّا ما
يختاره ،سيعطي الله ّ
يريده .يكون هذا اإلختيار ما بني طريقة حياة «األخذ» التي تديرها األنان ّية ،وبني
النقي املعطاء.
طريقة حياة «العطاء» ،الذي هو ّ
حب الله ّ
األلفي سنة املاضية .وكجزء من خطّة
قُ ّدم زمن اإلختيار هذا للكنيسة طوال زمن
ّ
الله ويف الوقت الذي يق ّرره ،سيُق ّدم هذا اإلختيار للعامل كلّه.
السيد تكاش عظته يف أتالنتا ،كانت الكنيسة قد أصبحت
يف الوقت الذي أعطى ّ
ضعيفة ج ًّدا وفاترة .مل ترق لله اإلختيارات التي قاموا بها! كان يعلم ما سيحصل
فسدون
لألوالد املدلّلني الذين أُعطوا هكذا خريات روح ّية عظيمة .فاألوالد عادةً ،يُ َ
حس ّية عظيمة .علم الله أ ّن كنيسته ستصبح فاسدة
كث ًريا عندما يُغدقون برثوات ّ
كل الذي أعطاها إيّاه خالل عهد فيالدلفيا ،رغم وجود روحه معها .فالكربياء
بعد ّ
غمر ال ّناس ج ّراء اختياراتهم :أصبحوا يعتربون أنفسهم أفضل مماّ هم عليه،
يتطلّعون إىل الغري بازدراء ،غري شاكرين وغري مق ّدرين التضحيات التي قُ ّدمت
ليحصلوا عىل ما لديهم .تبقى أمثولة نتعلّمها ،تكون قدوة لألجيال القادمة .كان
الخاصة ،التي قادتهم إىل
من الرضوري ترك أبناء الودكية أن يقوموا باختياراتهم
ّ
الفتور رغم وجود روح الله معهم .من خالل هذا املثل ،سيتعلّم من سيعيش
يف العهود القادمة ،بعض األمثوالت ال ّروح ّية األكرث أهم ّية التي عىل اإلنسان أن
يفهمها.
وحدث ما حدث متا ًما كام ن ّبه به الله منذ زمن بعيد .علم الله ما سيفعله ال ّناس
السيد أرمسرتونغ ،مل تتأ ّخر الكنيسة
بعد أن يعطي الكثري لفيالدلفيا .بعد موت ّ
للسلطة ،التعجرف،
السياسة ،الجشع ،الجوع ّ
طويال ً حتى يظهر فيها الكربياءّ ،
وكل هذا كان خطيئة! ومبا أ ّن الله ال يسكن
وحيّ .
الخمول ،اإلكتفاء والفساد ال ّر ّ
يف الخطيئة ،أبعد الكنيسة عنه.
لقد ن ّبه الله فعال ً الودكية« .أنا أعرف أعاملك أنّك لست بار ًدا أو حا ًّرا .ليتك كنت
بار ًدا أو حا ًّرا .هكذا ألنّك فاتر ولست بار ًدا أو حا ًّرا أنا مزمع أن أتق ّيأك من فمي.
غني وقد استغنيت وال حاجة يل إىل يشء ولست تعلم أنّك
ألنّك تقول أنيّ أنا ّ
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قي والبائس وفقري وأعمى وعريان» (رؤيا يوح ّنا الالهويت 15 :3ـ.)17
أنت الشّ ّ
الديني ،وانفصل عن الله .أبعدتهم
قبِل الثلث األ ّول من الكنيسة اإلرتداد
ّ
بكل بساطة وترك الكنيسة،
اختياراتهم عن إلههم .الثلث الثّاين ،الذي استسلم ّ
أي عالقة كانت له مع الله .هم أيضً ا قد ت ّم إبعادهم.
انفصل هو أيضً ا عن ّ
املؤسسات التي كانت قد انفصلت
تشتّت الثلث األخري ،وامتزج ال ّناس مع بعض ّ
خاصة به أو انض ّم إىل فئة جديدة
ساب ًقاً عن كنيسة الله العامل ّية .ك ّون غريهم فئة ّ
أخرى .وع ّمت الفوىض! إىل ذلك الحني ،كان الله قد تق ّيأ ،بطريقة أو بأخرى،
الكنيسة بكاملها ،وحرمها من وجوده.
هناك طريقة واحدة تعيدك مج ّد ًدا إىل بناء عالقة مع الله بعد أن يت ّم إبعادك
عنه .يجب أن يكون الجواب واض ًحا ،إنمّ ا لألسف مل يكن كذلك ملعظم أعضاء
الكنيسة .سبب واحد يبعدك عن الله .الخطيئة! يجب عىل املرء أن يتوب عن
خطيئته إن أراد أن يبني عالقة مع الله ـ إن أراد عالقته أن تستم ّر مع الله.
وهذا ما قاله الله بالتحديد لالودكية« .أشري عليك أن تشرتي م ّني ذه ًبا مصفّى
بال ّنار ليك تستغني .وثيا ًبا بيضً ا ليك تلبس فال يظهر خزي عريتك .وك ّحل عينيك
بكحل ليك تبرص .إنيّ ّ
كل من أح ّبه أو ّبخه وأؤ ّدبه .فكن غيو ًرا وتب» (رؤيا يوح ّنا
الالهويت 18 :3ـ .)19
إن أراد أحد أن يعيد عالقته مع الله بعد أن يكون قد ت ّم ابعاده عنه ،عليه أن
مي ّر بعمل ّية توبة ،ويسأل نفسه ما الذي جعله فات ًرا .ملاذا حدث هذا لكنيسة
الله؟ ملاذا تشتّتوا وتق ّيأهم الله من فمه؟ كيف يعقل أن يحدث ذلك للكنيسة؟
تكشف أجوبة هذه األسئلة عن خطايا الكنيسة.
أن تشرتي من الله ذه ًبا مصفّى بال ّنار ،يعني أنّك تطلب أن مت ّر بتجارب ومصاعب
لرتى النجاسة التي يجب أن تُكفّر وتتوب عنها ق ّدام الله .عندما يوضع الذّهب
الصايف ،الخطيئة) عىل الوجه ،عندها
فوق ال ّنار (التجارب) ،يظهر الكدر (الغري ّ
تصبح مل ّية للعني وميكن قشطها (التوبة عنها) .عندما يضعف ال ّناس كث ًريا لدرجة
يقول عنهم الله أنّهم عميان روحيًّا ،عندها يحتاجون أن يبحثوا عن مساعدة
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حقيقي وما هو خطأ يف حياتهم ألنّهم ال يستطيعون
ليتمكّنوا أن «يروا» ما هو
ّ
أن يروا ذلك بأنفسهم .عىل الله أن يكشف لهم ذلك! وهذا ما تعنيه كلمة «ك ّحل
عينيك بكحل» حتى تتمكّن من ال ّرؤية .كثريون بدأوا بهذه العمل ّية لك ّنهم مل
يكملوها.
إن كان ال ّناس عريانًا روحيًّا وهم يرون أنفسهم البسني ثيابًا ،فهناك مشكلة
روح ّية كبرية .هل يستطيع هؤالء أن يتواضعوا ويقبلوا ما يقوله الله لهم؟ هذه
هي ال ّرسالة إىل الودكية .عليهم ارتداء ثيابًا بيض أللاّ يظهر خزي عريهم .عليهم
أن يتوبوا عن الخطايا يف حياتهم .معركة الودكية هي يف قبول أو رفض ما يقوله
الله لهم .هل سيتح ّمس ال ّناس لكالم الله ويتوبون؟ هل سيسعى ال ّناس م ّرة
أخرى وراء الله؟ إن كنت فات ًرا ،يعني أنّك لست حا ًّرا ـ لست متح ّم ًسا أو غيو ًرا
عىل الله.
تاريخ الودكية يف هذا الوقت ،هو متا ًما كام قال ال ّر ّب أنّه سيكون .كثري من التكبرّ
مأل أنحاء الكنيسة ،إىل ح ّد يستحيل عىل األخوة والقساوسة أن يعرتفوا أنّهم
عىل خطأ ،وأنّهم قد ارتكبوا الخطيئة .ينكر معظمهم أ ّن الكنيسة قد تشتّتت.
ينكر معظمهم أنّهم يف عهد الودكية ويزعمون أنّهم ال يزالون يف عهد فيالدلفيا.
ينظرون إىل اآلخرين عىل أنّهم الودك ّيون ،بينام يرون أنفسهم أفضل منهم،
وأنّهم من فيالدلفيا ،التي هي أفضل من الودكية .مع أنّهم تعلّموا عن عهود
الكنيسة ،كثريون يعتقدون أ ّن فيالدلفيا والودكية تسريان جن ًبا إىل جنب .وأ ّن
هذين العهدين يتشاركان بطريقة ما نفس الحقبة من ال ّزمن .مع ذلك ،عهد من
ال ّزمن هو عهد من ال ّزمن! عند انتهاء األ ّول يبدأ الثّاين .إنمّ ا الكربياء يحول دون
قبول البعض للحقيقة.
يعلن ِسفر ال ّرؤيا أ ّن الكلامت التي يحتويها هي شهادة يسوع املسيح ،وأ ّن
شهادته حقيقة .رسالة املسيح آلخر عهد للكنيسة متّت متا ًما كام قال .انفصلت
الكنيسة عن الله ـ تق ّيأها الله من فمه .إنمّ ا معظمهم ضعفاء للغاية (فاترين)
روحيًّا وأخذهم الكربياء .فريون أنفسهم أفضل مام قال ال ّر ّب أنّهم عليه .قليلون
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هم الذين يتوبون .وحتى هذا األمر قد ذُكر يف النبوءات .قال الله مسبقًا كم
وحي
هم الذين سيتخطّون هذه األزمة .إنمّ ا سيت ّم إيقاظ ّ
كل واحد من سباته ال ّر ّ
كل واحد من حالته
وركوده .إنّها حالة روح ّية .الله وحده يستطيع أن يوقظ ّ
ال ّروح ّية العمياء هذه .قد قال الله مسبقًا كم سيكون عدد الذين سيت ّم إيقاظهم،
الكل .وهذا أيضً ا هو للشّ اهد عن الكنيسة ،كام هناك
ليكونوا آخر الباقني من ّ
الستة آآلف سنة من حكم اإلنسان الذّا ّيت.
شاهد عن كيف سيكون العامل بعد ّ
كل من يقرأ هذا أن يهدأ ويقتنع .أل ّن بعض أه ّم النبوءات املتعلّقة بآخر
عىل ّ
الخاصة .إن بدأت تفهم أ ّن هناك عهود للكنيسة،
ال ّزمن تدور حول كنيسة الله
ّ
اذًا إعرف أنّنا اآلن نقرتب نحو نهاية الودكية ،آخر عهد ـ ومن ث ّم يأيت يسوع
املسيح.
سنتناول أمور أكرث عن هذا العهد وعن النبوءات التي قد سبق ومتّت ،يف الفصل
التايل .عندما سرتى عدد النبوءات التي متّت وانتهت ،عليك أن تعي مل ًّيا وتفهم
الحس ّية
أ ّن النبوءة التالية التي تنتظر تت ّمتها ،هي املحنة أو الشّ دة العظيمة ّ
اآلتية عىل هذه األرض!

الفصل الخامس

فتح ختوم ال ّرؤيا
توقيت هذا الفصل هو بالنسبة يل ،مه ّم ج ًّدا .فهو يتناول فتح أ ّول ستة ختوم من
ال ّرؤيا .وكام رشحنا سابقًا ،لقد ت ّم فتح هذه الختوم ،يف زمن سبق هذه الكتابة.
السابع واألخري ،الذي يُعلن بداية املحنة العظيمة.
يبقى بعد ،الختم ّ
أفضل مكان لبدء هذا الفصل ،هو يف اآليات التي تجعل منه مهماًّ للغاية بالنسبة يل.
«أنا يوح ّنا أخوكم ورشيككم يف الضّ يقة ويف ملكوت يسوع املسيح وصربه .كنت
يف الجزيرة التي تدعى بطمس من أجل كلمة الله ومن أجل شهادة يسوع
املسيح .كنت يف ال ّروح يف يوم ال ّر ّب وسمعت ورايئ صم َتاً عظيماً كصوت بوق
قائالَ ً أنا هو األلف والياء .األ ّول واآلخر والذي تراه أُكتب يف كتاب وارسل إىل
السبع الكنائس التي يف آسيا إىل أفسس إىل سمرينا وإىل برغامس وإىل ثياترا وإىل
ّ
ساردس وإىل فيالدلفيا وإىل الودكية» (رؤيا يوح ّنا الالهويت 9 :1ـ .)11
سنرشح هذه اآليات أكرث الحقًا .إنمّ ا يجب اإلشارة هنا عىل أ ّن يوح ّنا كان يف
جزيرة بطمس يف بحر إيجه ،عندما أُعطيت له هذه ال ّرؤيا ليكتبها ويد ّونها.
كانت ال ّرؤيا عن األمور التي ستحدث يف آخر ال ّزمن والتي ستقود إىل رجوع
يسوع املسيح وإقامة ملكوت الله عىل األرض.
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اآلن ،زوجتي وأنا ،نقوم برحلة يف البحر نزور األماكن التي سافر إليها يوح ّنا
وبولس .أستطيع أن أرى من خالل طاقة حجريت اآلن وأنا أكتب ،جزيرة بطمس.
األسبوعي .إنّه ملؤث ّر فعال
السبت
اليوم كان لنا الح ّظ أن نزور بطمس ،كونه يوم ّ
ّ
بالنسبة يل أن أعرف ما أعطى الله ليوح ّنا منذ  1907أعوام.
الحقيقي لل ّرؤيا
السنني املاضية ،كان الله يكشف يل عن املعنى
السبعة ّ
خالل ّ
ّ
التي أعطاها ليوح ّنا .ومنذ ال ّزمن الذي كتب فيه يوح ّنا عن ال ّرؤيا ،إىل ال ّزمن الذي
بدأ يكشف الله فيه عن املعنى ،والتوقيت لفتح ختوم ال ّرؤيا ،كانت قد م ّرت
دورة زمن ّية مؤلّفة من مئة وتسع عرشة سنة .واآلن ،بعد سبع سنني ،أكتب هذا
يبق إال
الكتاب ألعلن هذه ال ّرؤيا وأشهد أ ّن أ ّول ستّة ختوم قد سبق وفُتحوا .ومل َ
القليل من الوقت بعد لفتح سابع وآخر ختم.
شخيص .فهو يذكّرين بتجربة هربرت و .أرمسرتونغ الشخص ّية.
معنى
وهذا له
ّ
ً
فقد تأث ّر كث ًريا عندما عرف أنّه األداة املبارشة املستخدمة من الله لبدء نرش
كل العامل ،بعد  1900عام (مئة دورة زمن ّية من  19عا ًما)
البرشى م ّرة أخرى إىل ّ
من كتمها.
وحي من الله ـ يف وقت قصري ،عندما
ستتجلىّ حقيقة هذا الكتاب ـ عىل أنّه ٌ
السابع ويظهر الشّ اهدان آلخر ال ّزمن .إن مل تبدأ األمور الواردة يف
يفتح الختم ّ
هذا الكتاب بالحدوث قري ًبا ،يكون ما كُتب هنا خطأ ،وأكون أنا باطال ً.

فتح الختوم يف آخر ال ّزمن

يبدأ ِسفر ال ّرؤيا وينتهي بكالم قاسُ ،مس ِّجال ً أ ّن ما سيُد َّون ،يأيت من أمر مبارش
من الله .فيبدأ يقول« ،إعالن يسوع املسيح الذي أعطاه إ ّياه الله ليرُ ي عبيده
ما ال ب ّد أن يكون عن قريب وب ّينه مرسال ً بيد مالكه لعبده يوح ّنا» (رؤيا يوح ّنا
الالهويت .)1:1
يقول أ ّن هذه ال ّرؤيا هي ليسوع املسيح وليست ليوح ّنا .يقول أيضً ا أنّها تأيت من
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الله ليسوع املسيح ل ُيظهر ما سيأيت يف وقت قريب .مل تكن هذه األمور لتحدث
يف زمن يوح ّنا أو يف األجيال التي تليه مبارشة .أهم ّية هذا الكالم يكمن يف الوقت
القصري الذي تحتاجه تلك األمور يك تت ّمم ،لحظة بدء الكشف عن أحداث آخر
ال ّزمن التي ُحيك عنها يف ال ّرؤيا ،نبويًّا وفعل ًّيا.
«إعالن يسوع املسيح الذي أعطاه إ ّياه الله ليرُ ي عبيده ما ال ب ّد أن يكون عن
قريب وب ّينه مرسال ً بيد مالكه لعبده يوح ّنا الذي شهد بكلمة الله وبشهادة
يسوع املسيح ّ
وبكل ما رآه» (رؤيا يوح ّنا الالهويت 1 :1ـ .)2
تتابع اآلية  2لتوضّ ح أ ّن ما سيد ّونه يوح ّنا هو شهادة عىل أ ّن هذه هي كلمة
الله وأنّها شهادة يسوع املسيح .ال يوجد ِسفر آخر يف الكتاب املق ّدس يبدأ بأمر
مختوم يقول أ ّن ما أُعطي ليُكتَب ،هو بشهادة مبارشة من الله ومن يسوع
الستّة
املسيح .ما كُتب يف ال ّرؤيا هو مه ّم ج ًّدا لكشف خطّة الله وعمله خالل ّ
آالف سنة املاضية ،كام هو مه ّم لإلنتقال إىل نظام عامل جديد سييل ،يف األلف
سنة التي سيحكم ملكوته األرض.
يف آخر ِ
السفر ،ير ّدد من جديد أهم ّية هذه األمور التي أُعطيت يف ال ّرؤيا.
«ث ّم قال هذه األقوال أمينة وصادقة .وال ّر ّب إله األنبياء الق ّديسني أرسل مالكه
ليرُ ي عبيده ما ينبغي أن يكون رسي ًعا .ها أنا آيت رسي ًعا .طوىب ملن يحفظ أقوال
نبوءة هذا الكتاب» (رؤيا يوح ّنا الالهويت 6 :22ـ.)7
عندما تبدأ األمور أن تحدث ،وتبدأ الختوم أن تفتح ،لن يطول الوقت حتى
يأيت يسوع املسيح .قال الله هذا ود ّونه كشهادة منه ،وقال أ ّن أقواله هذه هي
«أمينة وصادقة».
«أنا يسوع أرسلت ماليك ألشهد لكم بهذه األمور عن الكنائس .أنا أصل ذر ّية
الصبح املنري .وال ّروح والعروس يقوالن تعال .ومن يسمع فليق ُْل
داود .كوكب ّ
تعال .ومن يعطش فليأت .ومن يرد فليأخذ ماء حياة م ّجانًا .ألنيّ أشهد ّ
لكل
من يسمع أقوال نب ّوة هذا الكتاب إن كان أحد يزيد عىل هذا يزيد الله عليه
الضرّ بات املكتوبة يف هذا الكتاب .وإن كان أحد يحذف من أقوال كتاب هذه
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النب ّوة يحذف الله نصيبه من ِسفر الحياة ومن املدينة املق ّدسة ومن املكتوب يف
هذا الكتاب» (رؤيا يوح ّنا الالهويت 16 :22ـ .)19
كل يشء ،وسلطة ابنه
تس ّجل هذه الكلامت بق ّوة ،سلطة وسلطان الله القادر عىل ّ
كل من يتلقّاه ويتلقّى الحقيقة
يسوع املسيح .عندما يبدأ هذا الكالم بالتجليّ ّ ،
التمسك بش ّدة بال ّرسائل التي يحملها وميكنه أن يأخذ دو ًرا
التي يحتويها ،ميكنه ّ
الصوت وينادون مبجيء يسوع املسيح!
مع الذين سيطلقون ّ
كام قلنا سابقًا ،يلقي اإلصحاح األ ّول من ال ّرؤيا ،الضوء عىل ما سيعطى ليوح ّنا،
مب ّي ًنا ق ّوة وسلطان ما سيكتبه ،عىل أنّه يأيت مبارشة من عند الله .اإلصحاح الثّاين
السبعة ،منذ تأسيسها إىل حني
والثّالث ،هام رسائل ّ
لكل عهد من عهود الكنيسة ّ
رجوع يسوع املسيح.
أ ّول عهد للكنيسة هو زمن الكنيسة األوىل وال ّزمن الذي عاش فيه التالميذ.
يوح ّنا ،الذي كتب ال ّرؤيا ،هو آخر تلميذ عاش يف ذلك العهد .وكان ما كتبه يوح ّنا،
ل ُيكشف ويُبان (يتحقّق ويصبح واق ًعا) ،يف آخر عهد للكنيسة ـ عهد الودكية.
ستتحقّق نبوءات آخر ال ّزمن خالل عهد الودكية  .سيدوم هذا العهد لحني عودة
يسوع املسيح .سيُكشف ِسفر ال ّرؤيا أيضً ا خالل هذا العهد ،أل ّن األمور التي كُتب
عنها آلخر ال ّزمن ،ستُت َّمم فيه .الودكية هو حقًّا عهد الكنيسة آلخر ال ّزمن ،وهذا
العهد هو ،اآلن ،عىل وشك أن ينتهي.
لكل عهد من عهود
السفر التّعليامت وال ّرؤى النبويّة والتحذيرات ّ
بعد أن أعطى ِّ
الكنيسة ،يتابع مع رؤيا األحداث التي ستأيت يف آخر ال ّزمن.
يف اإلصحاح ال ّرابع ،ينتقل يوح ّنا بال ّرؤيا إىل تلك األمور التي ت ُركّز مبارشة عىل
والصوت األ ّول الذي
السامء ّ
آخر ال ّزمن« .بعد هذا نظرت واذا باب مفتوح يف ّ
سمعته كبوق يتكلّم معي قائال ً إصعد إىل هنا فأريك ما ال ب ّد أن يصري بعد هذا»
(رؤيا يوح ّنا الالهويت  .)1 :4عندما تصل الكنيسة إىل آخر عهدها (بعد مرور ستّة
عهود) ،يحني زمن حلول آخر ال ّزمن ـ ويصبح واق ًعا.
يُد ِّون بعدها يوح ّنا ،ما سيتجلىّ عىل األرض ،يف املنتهى .إنمّ ا ما سيكون ،هو يراه
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فقط يف رؤيا« .ورأيت عىل ميني الجالس عىل العرش ِسف ًرا مكتو ًبا من داخل
ومن وراء مختو ًما بسبعة ختوم ورأيت مالكاً قو ًّيا ينادي بصوت عظيم من هو
السفر ّ
السامء وال عىل
ّ
ويفك ختومه .فلم يستطع أحد يف ّ
مستحق أن يفتح ِّ
السفر وال أن ينظر إليه .فرصت أنا أبيك كثريًا ألنّه
األرض وال تحت األرض أن يفتح ِّ
السفر ويقرأه وال أن ينظر إليه .فقال يل واحد
مل يوجد أحد مستحقّا أن يفتح ّ
من الشّ يوخ ال تبك .هوذا قد غلب األسد الذي من ِسبط يهوذا أصل داود ليفتح
السفر ّ
السبعة» (رؤيا يوح ّنا الالهويت 1 :5ـ  .)5يقول هنا أن يسوع
ويفك ختومه ّ
ِّ
املسيح سيفتح الختوم التي بقيت مختومة إىل هذا ال ّزمن .ما يعني أ ّن ال أحد
ميكنه أن يعرف ما هي وما تعنيه ،إىل حني فتحها من قبل يسوع املسيح .هذا
يعني أيضً ا ،أنّه ال ميكن لهذه األحداث أن تتحقّق إىل حني يفتح املسيح الختوم.
عندها ،تبدأ تتحقّق فعالً ،وتصبح واق ًعا.
قصة وردت يف ِسفر
ّ
كل ما ُد ِّون عرب هذه الفصول عن آخر ال ّزمن يشبه متا ًما ّ
كل هذه األشياء ،إن
دانيال .لطاملا أراد ال ّناس عرب األزمان ،أن يفهموا ما تعنيه ّ
كانت نبوءات العهد القديم عن آخر ال ّزمن أو النبوءات الواردة يف العهد الجديد.
حتى األنبياء األقدمون أرادوا أن يعرفوا ما تعنيه النبوءات التي كانوا مسؤولني
عن تدوينها.
قصة مامثلة يف ِسفر دانيال .فهو تو ّجه إىل الله قُرابة نهاية النبوءات التي
نجد ّ
أُعطيت له ل ُيد ِّونها ،قائال ً له أنّه مل يفهم شيئًا منها« .وأنا سمعت وما فهمت.
فقلت يا س ّيدي ما هي آخر هذه .فقال إذهب يا دانيال أل ّن الكلامت مخف ّية
ومختومة إىل وقت النهاية» (دانيال  8 :12ـ  .)9رغم أ ّن اإلنجيل ميلء بكتابات
نبويّة تتعلّق بآخر ال ّزمن ،إال أ ّن فهمها أُبقي مخف ًّيا ،مختو ًما ومغلقاً ،إىل أن يحني
زمن كشفها وتت ّمتها .وهذا هو ذاك ال ّزمن!
اذًا يعلن اإلصحاح الخامس من ِسفر ال ّرؤيا ،أ ّن يسوع املسيح هو الذي يفتح
الختوم ،ويكشف عن معنى هذه النبوءات كام وعن زمن تحقّقها .ال يفهم
السفر»،ال ّرؤيا» (باللغة األجنبيّة ريفيليشون  Revelationما
البعض معنى إسم ِّ
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معناه كشف أو إظهار أو تنزيل) .فاعتقدوا أ ّن الله يخرب اإلنسان فيه عماّ كان
ليحدث وما تعنيه تلك النبوءات .هذا ليس صحي ًحا! انّها رؤيا أُعطيت من الله
كل ما سيأيت يف آخر ال ّزمن .إنمّ ا أُبقي فهمها مختو ًما إىل اآلن  -إىل
إىل اإلنسان عن ّ
زمن الكشف عن األحداث الفعل ّية ـ زمن تحقّق النبوءات وتت ّمتها.

فتح الختم األ ّول

أي قارئ أن يعي ،إن استطاع أن يرى ذلك،
ونحن ننبش معنى الختم األ ّول ،عىل ّ
كل من يقرأ عنها هنا.
أن الختم قد سبق وانفتح .وهذه املعرفة يجب أن توقظ ّ
فتح هذا الختم ،هو أ ّول وأعظم دليل عىل أنّنا دخلنا عهد تحقيق نبوءات آخر
ال ّزمن .كذلك يجب أن تعي جيّ ًدا ،أ ّن خمسة ختوم آخرين قد ت ّم فتحها أيضً ا.
النبوي .يبقى وقت قصري
الستة إىل عمق تت ّمة آخر ال ّزمن
ّ
تأخذنا هذه الختوم ّ
حس ّية عظيمة.
قبل أن تبدأ محنة ّ
السبعة وسمعت واح ًدا من األربعة
«ونظرت ملّا فتح الخروف واح ًدا من الختوم ّ
الحيوانات قائال ً كصوت رعد هل ّم وانظر .فنظرت وإذا فرس أبيض والجالس عليه
معه قوس وقد أُعطي إكليال ً وخرج غال ًبا وليك يغلب» (رؤيا يوح ّنا الالهويت :6
1ـ.)2
يخلط بعض علاّ مة اإلنجيل ،ما قيل هنا يف هذه اآليات ،مع ما قيل الحقًا عن
مجيء يسوع املسيح الثّاين ،يف اإلصحاح التاسع عرش من ِسفر ال ّرؤيا.
السامء مفتوحة وإذا فرس أبيض والجالس عليه ُيدعى أمي ًنا وصادقا ً
«ث ّم رأيت ّ
وبالعدل يحكم ويحارب» (رؤيا يوح ّنا الالهويت .)11 :19
بالفعل ،تتكلّم رؤيا  ،11 : 19عن املجيء الثّاين ليسوع املسيح .إنمّ ا الختم األ ّول
جالسا عىل الفرس األبيض.
ال يعني يسوع املسيح عندما يتكلّم عن الذي يأيت ً
ديني
يتكلّم هذا الختم عن املغالطة! هو يكشف ال ّزمن حيث يكون خداع ّ
عظيم عىل األرض .إنمّ ا كام قلنا سابقًا ،لطاملا كان خداع عظيم عىل األرض .إذًا
ماذا ميكن أن يعني هذا؟ فقط الذين كُشفت لهم الحقيقة هم الذين ميكن أن
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يت ّم خداعهم! هذا يعني الكنيسة! هذه ليست نبوءة تعني العامل .ليس هذا يشء
يخص الكنيسة.
وحي :املوضوع ّ
الحس ،بل عىل ّ
سيحدث عىل ّ
الصعيد يّ ّ
الصعيد ال ّر ّ
قصة كنيسة الله يف آخر ال ّزمن.
حتّى تفهم ّ
كل هذا ،عليك أن تُعيد النظر يف ّ
السيد أرمسرتونغ ،النبي إيل ّيا املنتظر آلخر ال ّزمن ،يك يعيد الحقيقة
استخدم الله ّ
إىل الكنيسة ،التي كانت عىل وشك اإلضمحالل يف أواخر عهد ساردس .من ث ّم
السيد
أىت الله بعهد فيالدلفيا .مع أ ّن الله أعاد الحقيقة إىل الكنيسة بواسطة ّ
أرمسرتونغ ،مل يكشف بذلك إال حقائق أساس ّية فقط عن أحداث آخر ال ّزمن
النبويّة.
للسيد أرمسرتونغ هي هويّة إرسائيل
إحدى أه ّم الحقائق األساس ّية التي كُشفت ّ
القصة طويلة ومتش ّعبة ،ومل نتط ّرق إال إىل
العهد القديم ،يف األمم املعارصة .هذه ّ
السابق .إنمّ ا كان من خالل معرفة هذه الحقيقة ،أن متكّن
أجزاء منها يف الفصل ّ
السيد أرمسرتونغ أن يعرف أكرث عماّ سيحصل ألمم مح ّددة ومع ّينة ،يف املحنة
ّ
أي ختم
الحس ّية العظيمة عند النهاية ،قبل مجيء يسوع املسيح .لكن مل يُفتح ّ
ّ
خالل حياته .كذلك مل يكن قد حان الوقت بعد لكشف املزيد من التفاصيل
املح ّددة .فقد ُحفظت هذه األمور لحني أن تت ّم األحداث وتصبح واق ًعا.
خاصا ،يتعلّق بختوم ال ّرؤيا
للسيد أرمسرتونغ ،مفتا ًحا نبويًّا ًّ
حقًّا ،قد أعطى الله ّ
األربعة األوىل .فقد عرف أ ّن نبوءات املسيح يف «جبل ال ّزيتون» ،هي مفتاح
معرفة هذه الختوم .مع أ ّن الله قد أعطاه هذا املفتاح ،غري أنّه مل يكشف له عن
هذه ال ّنبوءات .فقد أُعطي املفتاح لرسول الله إنمّ ا مل يُعطى املقدرة الستخدام
هذا «املفتاح» ألنّه مل يكن ال ّزمن قد حان بعد للختوم أن تفتح .اذًا ،مل يكن
الحس ّية .هو مل
السيد أرمسرتونغ إال أن يفهم هذه الختوم بتت ّمتها ّ
باستطاعة ّ
الخاصة ،وليس
يخص كنيسة الله
ّ
نبوي ّ
يعطى املقدرة لريى ويفهم أ ّن األمر هو ّ
الحس.
يني» يّ ّ
العامل «ال ّد ّ
اإلصحاح ال ّرابع والعرشون من إنجيل متّى ،وأمور أخرى من نبوءة «جبل
السادس من
ال ّزيتون» ،تؤكّد وتنقل نفس املعنى للختم املوجود يف اإلصحاح ّ
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ِسفر ال ّرؤيا .حتّى ضمن الكنيسة ،مل تُفهم الختوم األربعة األوىل إال من منظار
حس ّية .لذا ال نتع ّجب إن كان العامل الخارجي يرى هذه األمور أيضً ا بتت ّمة
تت ّمة ّ
حس ّية .غال ًبا أيضً ا ،كانت الختوم األربعة ّ
تدل البعض عىل فرسان ال ّرؤيا األربعة،
ّ
الذين ميلكون ق ّوة مد ّمرة رؤيويّة عىل األرض .نعم ،ستأيت ق ّوة م ّدمرة فعال ً عىل
السابع .انمّ ا هذه الختوم األربعة
األرض خالل املحنة العظيمة بعد فتح الختم ّ
تتكلّم عن القوى املد ّمرة ضمن كنيسة الله بح ّد ذاتها .هذه القوى هي بطبيعة
رؤيويّة روح ًّيا.
لنتأ ّمل مفتاح الختوم يف رؤيا «جبل ال ّزيتون» .كان التالميذ ميشون مع املسيح
حول الهيكل .وفيام هم يتكلّمون عن جامل الهيكل ،قاد بهم الحديث إىل أسئلة
تخص آخر ال ّزمن.
وأجوبة ّ
«ث ّم خرج يسوع ومىض من الهيكل .فتق ّدم تالميذه ليك يروه أبنية الهيكل .فقال
الحق أقول لكم أنّه ال ُيرتك ههنا حجر عىل
لهم يسوع أما تنظرون جميع هذهّ .
حجر ال ُينقد» (إنجيل متّى 1 :24ـ.)2
حس بحت.
معظم ال ّناس تفهم هنا األشياء التي يتكلّم عنها املسيح ،مبنظار يّ ّ
وهذا تجاوب شائع مع تعاليم يسوع املسيح ،ور ّدة فعل برشيّة طبيعيّة ،أل ّن
«الحس» الذي يحيطه ،وال يستطيع أن يرى
اإلنسان ،بطبيعته ،يتعامل مع العامل
يّ ّ
وحي».
أو يفهم العامل «ال ّر ّ
متأل هكذا أمثال إنجيل يوح ّنا .يف اإلصحاح الثّالث ،يتكلّم يسوع مع نيقودميوس،
قائد عظيم عند اليهود .مل يستطع أن يفهم هذا األخري كالم املسيح ،عندما تكلّم
عن الوالدة بال ّروح .فسأله نيقودميوس كيف عىل أحد أن يولد من جديد بعد
أن يشيخ .كان يعلم أنّه يستحيل عليه أن يدخل رحم أ ّمه من جديد ويولد
حس ًّيا لهذا األمر .هم
م ّرة ثانية .حتّى املسيح ّية التقليديّة هنا تحتضن تفس ًريا ّ
وحي» الذي من ّر به
يعتقدون أ ّن «الوالدة من جديد» هي نوع من «اإلختبار ال ّر ّ
يل يحدث
ونحن بعد يف جسدنا الحيوا ّين هذا .إنمّ ا كان يسوع يفسرّ عن تغيري فع ّ
يف حياة اإلنسان .فهذا التغيري هو جزء من هدف الله لإلنسان .فلإلنسان فرصة
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روحي.
ليولد من جوهر روح لعائلة الله ككائن أز ّيل ،كائن
ّ
قصة عن امرأة سامريّة ،التقت بيسوع
يس ّجل اإلصحاح ال ّرابع من إنجيل يوح ّنا ّ
عند البرئ .رشح لها يسوع أنّها تستطيع أن ترشب من ماء البرئ ،لك ّنها ستبقى
عطىش .أ ّما هو فيملك ماء الحياة .اذا رشب منها املرء لن يعطش بعد أب ًدا.
فطالبته من تلك املاء حتى ال تعطش بعدها ،فال تضط ّر أن تعود إىل البرئ .مل
الحس ّية ،بل عن املياه ال ّروح ّية لكلمة الله.
تفهم أنّه مل يكن يتكلّم عن املياه ّ
السادس من إنجيل يوح ّنا ،رشح يسوع بعض ال ّرمزيّة لعيد
من ث ّم ،يف اإلصحاح ّ
الفصح ،التي رشحها بولس الحقاً برسالته األوىل إىل الكورنث ّيني .قال يسوع
لتالميذه بوجوب أكل جسده ورشب دمه .تقول اآلية  66أ ّن الكثري من أتباعه
(ليس التالميذ اإلثني عرش) مل يعودوا يلحقوه بعد ذلك ،ألنّهم انزعجوا مماّ قاله.
اليهودي قانون ال ّنجس والطّاهر من املأكوالت .إن قيل لهم
فلطاملا تبع الشّ عب
ّ
أن يأكلوا فعل ًّيا من لحم البرش ويرشبوا من دمه فهذا يعني بال ّنسبة لهم خرق
حس ّية .بل كان يعلّم تالميذه
قانون الله .إنمّ ا يسوع ،مل يكن يتكلّم عن ترجمة ّ
يل لل ِفصح ،ليذكّرنا بال ّدم الذي
كيف سيكون ال ّنبيذ جز ًءا من اإلحتفال املستقب ّ
وأكل قطعة من خبز الفطري (دون خمرية) ،الذي يرمز
أراقه ِفصحنا ،من أجلناْ ،
إىل جسده وحياته الجسديّة ،التي ض ّحى بها من أجل خطايا اإلنسان ليكون
ِفصحنا.
حس بدل أن تكون عىل
يتابع إنجيل يوح ّنا مع قصص أكرث ،تُرجمت عىل صعيد يّ ّ
قصة يسوع املسيح
وحي كام هو املقصود منها .وهذا ما حدث مع ّ
ّ
الصعيد ال ّر ّ
حس
وهو يكلّم تالميذه عن تدمري أحجار الهيكل .فهذا الكالم مل يكن بتوجيه يّ ّ
روحي .كثريون من كنيسة الله ومن املسيح ّية التقليديّة يعتقدون بحامقة،
بل
ّ
حس .مع أ ّن الهيكل قد ته ّدم عىل يد ال ّرومان يف العهد
أ ّن هذا الكالم مقصده يّ ّ
األ ّول للكنيسة ،أفَسس ،إنمّ ا املسيح مل يكن يقصد هذا الحدث بالذّات .كانت
يل ـ يف آخر ال ّزمن.
هذه النبوءة تتكلّم عن الكنيسة يف زمن مستقب ّ
الخاصة.
أحجار الهيكل هي روحيّة .انّها رمز ألحجار كنيسة الله
ّ
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«فلستم اذًا بعد غرباء ونزالء بل رع ّية مع الق ّديسني وأهل بيت الله مبن ّيني عىل
أساس ال ّرسل واألنبياء ويسوع املسيح نفسه حجر ال ّزاوية الذي فيه ّ
كل البناء
مركّ ًبا م ًعا ينمو هيكال ً مق ّد ًسا يف ال ّر ِّب .الذي فيه أنتم أيضً ا مبن ّيون م ًعا مسك ًنا
لله يف ال ّروح» (رسالة بولس ال ّرسول إىل أهل أفسس19 :2ـ.)22
يرشح بولس كيف يصف الله الذين يدعوهم إىل كنيسته ،عىل أنّهم قسم من
روحي ـ هيكل مق ّدس عند ال ّر ّب.
هيكل
ّ
رشح ال ّرسول بطرس ذلك بأسلوب مامثل« .الذين إذ تأتون إليه حج ًرا ح ًّيا
مرفوضً ا من ال ّناس ولكن مختار من الله كريم .كونوا أنتم أيضً ا مبن ّيني كحجارة
ح ّية بي ًتا روح ًّيا كهنوتًا مق ّد ًسا لتقديم ذبائح روح ّية مقبولة عند الله يسوع
املسيح» (رسالة بطرس ال ّرسول األوىل 4 :2ـ.)5
أعضاء كنيسة الله هم أحجار ح ّية (روح ًّيا) ،بُنيت لتشكّل بيتًا روح ًّيا .وهذا
وحي هو هيكل الله.
البيت ال ّر ّ
يف نبوءة جبل ال ّزيتون ،بكالمه عن تدمري أحجار الهيكل ،كان املسيح يقصد زم ًنا
سيأيت يف املستقبل عىل الكنيسة .كذلك ،تكلّم بنفس األسلوب عندما قال لليهود:
«أنقضوا هذا الهيكل وأنا سأبنيه يف ثالثة أيّام» .كان يتكلّم هنا عن نفسه متنبّئًا
موته وقيامته بعد ذلك.
لنتابع مع نبوءة «جبل ال ّزيتون» هذه« .وفيام هو جالس عىل جبل ال ّزيتون
تق ّدم إليه ال ّتالميذ عىل انفراد قائلني قل لنا متى يكون هذا وما هي عالمة
مجيئك وانقضاء ال ّدهر» (إنجيل متّى .)3 :24
هل ترى موضوع ومحور هذه النبوءة؟ ليس فقط هي تتكلّم عن الكنيسة بل
وأيضً ا هي توضّ ح زمن حدوث هذه األمور .سأل التالميذ يسوع عن زمن ته ّدم
الهيكل واألحداث التي تحيط به .من سؤالهم هذا ،من الواضح ج ًّدا أنّهم كانوا
يعرفون أنّه كان يتكلّم عن زمن مجيئه (يف ملكوته) ،وعن نهاية ال ّدهر .نبوءة
جبل ال ّزيتون هي عن تلك األشياء التي ستحدث للكنيسة يف نهاية ال ّزمن ،قبل
رجوع يسوع املسيح بقليل ،وإقامة ملكوته.
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الحظ كيف وصف مرقس املوضوع نفسه« .قل لنا كيف يكون هذا وما هي
العالمة عندما يت ّم جميع هذا» (إنجيل مرقس .)4: 13
يخص زمن مجيئه كملك امللوك يف ملكوته ،والعالمة
ّ
كل ما قاله يسوع لتالميذه ّ
تخص الكنيسة ،أحداث
التي تقود إىل ذاك ال ّزمن .العالمة التي أعطاها ،هي ّ
وعالمات سوف تحدث يف كنيسة الله ،وليست عالمات يف هذا العامل.
بدأ يسوع املسيح يُخرب تالميذه عن تحذير ما ،سوف يُشكّل معلومات مه ّمة
للكنيسة عرب ال ّزمن ،إنمّ ا األه ّم ،سيكون تحذي ًرا مح ّد ًدا ج ًّدا لها يف آخر ال ّزمن.
«فأجاب يسوع وقال لهم انظروا وال يضلّكم أحد .فإ ّن كثريين سيأتون باسمي
قائلني أنا هو املسيح ويضلّون كثريين» (إنجيل متّى 4 :24ـ .)5
تذكّر ،هذا يتعلّق بالكنيسة ،وليس بالعامل .هذا التحذير ليس مو ّج ًها للعامل.
يحذّرهم يسوع حتى ال يت ّم خداعهم .لطاملا ُخدع العامل .إنمّ ا عىل الذين يف
الكنيسة أن يحذروا حتى ال يُصبحوا مخدوعني مثلهم .من يستطيع أن يخدع
الكنيسة؟ كان يسوع يحذّر من الخداع الذي قد يأيت عىل الكنيسة من ال ّداخل
وليس من الخارج .فن ّبههم مبجيء الكثريين باسمه .من قد يأيت إىل الكنيسة باسم
يسوع املسيح؟ إنّه الكهنوت يف الكنيسة! كان يسوع يتنبّأ عن زمن يوجِب عىل
الكنيسة أن تأخذ حذرها لئال يت ّم خداعها .فسيأيت الكثريون م ّدعني أنّهم يعلّمون
الحقيقة ويدلّون عىل يسوع املسيح .إنمّ ا سيخدعون الكثريين .هذا الكهنوت
سيتكلّم عن الحقيقة التي تعرفها الكنيسة كام وعن حقائق أخرى كثرية .إنمّ ا
سيكون مبقدورهم خداع اآلخرين .فيكون هكذا خداع ممك ًنا عندما يت ّم التعليم
بعقائد خاطئة ممزوجة مبا هو حقيقة.
هذه العالمة التي أعطاها يسوع لتالميذه هي التي ستكشف عن زمن مجيء آخر
ال ّزمن .وسيكون هذا الكهنوت الخطأ ،جز ًءا من األحداث املد ّمرة التي ستأيت عىل
الكنيسة يف ال ّنهاية .ستكون نبوءة آخر ال ّزمن هذه ،فريدة ومد ّمرة بشكل فظيع
السبب مل يلحظ العامل األحداث
بالنسبة للكنيسة ،وليس بالنسبة للعامل .لهذا ّ
الصغرية،
النبويّة التي سبق ومتّت .مل يعرف العامل كنيسة الله ،هذه الكنيسة ّ
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السبعة .مع ذلك هذه هي العالمة بالذّات التي أعطاها يسوع
وعهود وجودها ّ
املسيح التي ّ
ستدل عىل مجيئه يف ملكوت الله.
تتابع نبوءة جبل ال ّزيتون وتنتهي بأحداث ستأيت إىل الكنيسة عند اقرتاب آخر
ال ّزمن« .وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب .أنظروا وال ترتاعوا .ألنّه ال ب ّد
أن تكون هذه كلّها .ولكن ليس املنتهى بعد .ألنّه تقوم أ ّمة عىل أ ّمة ومملكة عىل
مملكة وتكون مجاعات وأوبئة وزالزل يف أماكن .ولكن هذه كلّها مبتدأ األوجاع»
(إنجيل متّى 6 :24ـ .)7
السيد أرمسرتونغ ،م ّرت الكنيسة
خالل آخر عرشة أو خمس عرشة سنة من حياة ّ
باضطرابات عظيمة ،يف أوقات وأماكن مختلفة .وبدأ بعض من الكهنوت يبتعدون
عن الحقيقة التي أُعطيت لهم .وهذا هو ال ّزمن الذي تتكلّم عنه هذه اآليات.
إنّها ال تتكلّم عن أخبار حرب يف العامل .عندما تبدأ الحرب يف العامل ،سيعرف
الحس بل عن ال ّروحا ّين.
الجميع ذلك .م ّرة أخرى ،ليست هذه اآليات تتكلّم عن يّ ّ
حس ّية تحارب ض ّد الله ،ض ّد مالئكته وكنيسته .من ضمن هذه
يوجد كائنات ّ
الكائنات أيضً ا ،إبليس واملالئكة التي شاركته يف مت ّرده ض ّد الله والذين أصبحوا
معروفني بالشّ ياطني .إنّها كائنات روحيّة حقيقيّة ال تزال تسكن عىل هذه األرض.
بأي شخص من شعب الله ،مبن فيهم الكهنوت ،إىل أن
وحي ّ
يؤ ّدي التخليّ ال ّر ّ
وحي .عند
يصبح طريدة إلبليس والشّ ياطني .فيكون عرضة ألفكاره وانحرافه ال ّر ّ
السبعينات
ذلك تبدأ املشاكل .عندما بدأ بعض القساوسة يتم ّردون عىل الله يف ّ
وأوائل الثامنينات ،بدأوا يعلّمون بتعاليم خاطئة .فأصبحوا مل ّوثني روح ًّيا .نتيجة
هذا الذي حدث عرب ال ّزمن ،أصبح األخوة ضعفاء ،وخائفني روحيًّا .إىل حني ظهر
التم ّرد ،كان الخراب قد أصبح واس ًعا.
اذًا ظهرت املتاعب يف أماكن غري منتظرة سبقتها غال ًبا أقاويل وقلق ،تعارض
روحي ،يف
وانقسامات ،حروب روح ّية وضجيج حروب .ستحدث معارك بطابع
ّ
بعض الجمع ّيات يف مناطق مختلفة من العامل .سته ّز دامئًا هذه األمور ،الكنيسة،
كل أنحائها .فكلمة «زلزال» ،ميكن أن تعني يف اليونانيّة أيضً ا ،إرتجاج أو انفعال.
يف ّ
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فهذه األشياء التي أخرب بها يسوع املسيح تالميذه ،كانت نبوءات لظروف سوف
تطل عىل الكنيسة وتؤ ّدي إىل نبوءات مح ّددة أخرى ستأيت يف آخر ال ّزمن.
ّ
خالل هذا ال ّزمن من القلق املتزايد ،بدأت الكنيسة تدخل فعل ًّيا مرحلة انتقال،
مرحلة ستصبح الحقًا ،واق ًعا .كان هذا اإلنتقال يؤث ّر عىل حياة األخوة ال ّروح ّية ـ
روح وسلوك الودييك متصاعد .التح ّول من عهد إىل عهد ليس تح ّوال ً فوريًّا ،بل
وحي املتغيرّ يف الكنيسة،
تح ّوال ً متد ّر ًجا .علم ّ
السيد أرمسرتونغ بهذا الظّرف ال ّر ّ
يف أوائل الثامنينات .فأعطى عظات عن املوضوع ،يحذّر فيها األخوة من الحالة
ال ّروح ّية الفاترة اآلتية إىل الكنيسة .قبل موته عام  ،1986وعظ مح ّذ ًرا من
الودكية اآلتية عىل الكنيسة .اعتقد أ ّن هذه ال ّروح بدأت تعمل يف  ٪ 50من
األقل .كان ال ّزمان يقرتب مرس ًعا نحو نهاية عهد آخر من الكنيسة،
األعضاء عىل ّ
عهد فيالدلفيا .وأصبح آخر عهد لها وشيكًا ـ عهد الودكية.
كان اإلنتقال من فيالدلفيا إىل الودكية هو «مبتدأ األوجاع» ،متا ًما كام قالها
املسيح لتالميذه.
ث ّم رشح املسيح أ ّن زمن األوجاع هذا سيؤ ّدي بالفعل إىل أوجاع بعد أعظم داخل
الكنيسة ،أل ّن هذه النبوءات كانت تتكلّم حرصيًّا عن الكنيسة .سرنجع الح َقاً
إىل هذه اآليات ،إنمّ ا يك نفهم ترتيب األحداث ،علينا أن نركّز عىل آية مع ّينة،
للسيد أرمسرتونغ تتكلّم عن العمل الذي أُوكل به« ،العمل» الذي
كانت بالنسبة ّ
ُدعيت الكنيسة ألن تسانده فيه.
«ويكرز ببشارة امللكوت هذه يف ّ
كل املسكونة شهادة لجميع األمم .ث ّم يأيت
السيد أرمسرتونغ أ ّن هذا هو عمله ،مه ّمته
املنتهى» (إنجيل متّى  .)14 :24علم ّ
السارة عن ملكوت الله للعامل .مع أنّه علم ما
ـ الكرازة بالبشارة ـ البرشى ّ
كان واجبه هو ،كونه إيل ّيا آلخر ال ّزمن ،إنمّ ا مل تُكشف له نبوءات آخر ال ّزمن
كل العامل ،وكانت «شهادة لجميع
تخص الكنيسة .كُرزت البرشى بالفعل يف ّ
التي ّ
األمم» .وهذه الشّ هادة هي أ ّن اإلنسان ال يزال هو نفسه ،بعد ميض  6000سنة.
السارة التي يرسلها له .فقد
ال يزال اإلنسان يرفض كلمة الله ،ويرفض البرشى ّ
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السيد أرمسرتونغ املاليني من ال ّناس ،عرب ال ّراديو والتلفزيون .قرأوا
استمع إىل ّ
كلامته يف صفحات مجلّة «الحقيقة الثّابتة»  ،The Plain Truthإنمّ ا رفضوا تلك
ال ّرسالة .وهذه كانت الشّ هادة لجميع األمم! إنمّ ا دعا الله بضعة آالف ،ليصبحوا
السيد أرمسرتونغ بإمتامه.
جز ًءا من هذا العمل الذي أُوكل ّ

ويبدأ آخر عهد

يل من عهد إىل آخر يف كانون الثّاين  ،1986عندما تويف
وكان زمن التح ّول الك ّ
السيد أرمسرتونغ .كان يعلم أنّه سيموت وأنّه لن يرى أحداث آخر ال ّزمن تلك،
ّ
التي ستُؤدي إىل مجيء ملكوت الله عىل هذه األرض .األحداث التي تكلّم عنها
ألكرث من  50سنة .انتهى عهد فيالدلفيا وبدأ عهد الودكية.
السيد أرمسرتونغ أ ّن موته أصبح محتّماً  ،أُوكلت مسؤول ّية القيادة
عندما علم ّ
بكل إخالص ،محافظًا عىل الحقائق التي
لجوزف و .تكاش ،الذي بدأ بعمله ّ
كل العامل
أُعطيت له وللكنيسة .بالفعل ،كام قال املسيح متا ًما ،ستُكرز البرشى يف ّ
السيد أرمسرتونغ
وتكون شهادة لجميع األمم ،ومن ث ّم يأيت املنتهى .عند موت ّ
السابع ،عهد املنتهى!
السادس للكنيسة ،وبدأ آخر عهد لها ،العهد ّ
انتهى العهد ّ
كل أحداث آخر ال ّزمن ،وتأيت املحنة العظيمة عىل
السابع ،ستُكشف ّ
ففي العهد ّ
العامل كلّه.
كل «العالمات الفرديّة» ألحداث مع ّينة ستأيت
ترتكّز عالمة مجيئ املسيح ،حول ّ
يف أرجاء الكنيسة يف آخر ال ّزمن .العالمة تتعلّق بالكنيسة! مع ذلك ،كان العامل
وكثريون من كنيسة الله املشتّتة ،يبحثون عن ظروف معيّنة يف العامل ،تكون هي
عالمة ملجيء املسيح.
السيد تكاش
بدأت الكنيسة تأخذ ج ًّوا وسلوكًا جدي ًدا ،بسبب الذين وضعهم ّ
الخاص .كان ج ّو األهم ّية الذّاتية ،التعجرف
مبوضع املسؤولني ،مبن فيهم إبنه
ّ
وحي والكربياء لكونهم أغنياء بال ّروح وذوي ثراء ،يتزايد ،مصحوبًا مع ضعف
ال ّر ّ
وكل هذا كان مد ّم ًرا للكنيسة.
روحيّ .
يف الكنيسة وفتور واكتفاء
ّ

150

النبوي
آخر ال ّزمن
ّ

ببطئ وبخطى أكيدة ،يف أواخر الثامنينات وأوائل التسعين ّيات ،أُجريت تغيريات
متواصلة يف مختلف التقاليد واإلدارات وحتى العقائد.
خالل هذه الفرتة من ال ّزمن ،أخذت كلامت يسوع أهم ّية بعد أكرب يف كنيسة آخر
ال ّزمن .بعد أن أخرب يسوع تالميذه عن هذه األشياء التي هي «مبتدأ األوجاع»،
أكمل كالمه وهو يفسرّ عن هذه األمور التي ستحدث يف أوائل مراحل عهد
الودكية ،فيام األوجاع تستم ّر يف ازدياد.
«حينئذ يسلّمونكم إىل ضيق (يف اليونان ّية محنة أو ش ّدة) ويقتلونكم وتكونون
مبغَضني من جميع األمم من أجل اسمي .وحينئذ يعرث كثريون ويسلّمون بعضهم
بعضً ا ويبغضون بعضهم بعضً ا .ويقوم أنبياء كذبة كثريون ويضلّون كثريين.
ولكرثة اإلثم تربد محبّة الكثريين» (إنجيل متى  9 :24ـ .)12
تحيك هذه اآليات عن الحالة املرض ّية التي سترضب الودكية .عندما أصبح األخوة
ضعفاء يف ال ّروح بسبب حالة الفتور عندهم ،أصبحوا ينامون روح ًّيا ،غري قادرين
أن يبقوا متنبهني روح ًّيا كام أمر ال ّر ّب كنيسته أن تكون .أ ّدت حالة الضّ عف هذه
إىل تقليص ق ّوة روح الله يف حياة األخوة .ما أ ّدى بدوره إىل اإلثم والخطيئة (التي
مل يكفَّر عنها) ،والتي أصبحت متجذّرة يف الكنيسة .مع استمرار هذه الحالة ،مل
يعد باستطاعة الله أن يعطي روحه وح ّبه لألخوة .فأصبحوا بذلك مب َعدين عن
الصحيحة مع الله وعن بعضهم البعض.
العالقة ّ
كل ذلك؟ انض ّم أكرث وأكرث من الكهنة إىل صفوف كهنوت خطأ.
فام كانت نتيجة ّ
الخاصة ،أل ّن الله مل يعد يقودهم.
وكان عليهم أن يتّكلوا عىل معرفتهم
ّ
مع اإلختالفات العقائديّة التي نبتت يف حالة الضعف هذه ،أصبح األخ يَخون
أخاه وهو يُهينه ويُهني الحقيقة نفسها .مع ضعف الكهنوت ،ضعفت الكنيسة.
كل ذلك ،أن وضع الكنيسة يف محنة روح ّية عميقة ،مس ّببة ً لها مبوت
فكان ّ
روحي أكرث بعد .فأصبح الكهنة من ج ّراء أفعالهم هذه ،مذنبني بقتل بعضهم
ّ
البعض روح ًّيا.
نتيجة هذه املحنة ال ّروحيّة املتصاعدة والقلق يف الكنيسة ،ترك بعض الكهنة
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واألخوة كنيسة الله العامل ّية .وبدأ بعضهم بإقامة منظّامت أخرى مستخدمني
إسم كنيسة الله.
استم ّرت هذه الحالة املرض ّية تتفاقم يف الكنيسة إىل أن وصلت أخ ًريا إىل أو ّجها يف
السبت ذاك يف أتالنتا ،جورجيا ،أن أعطى
 17كانون األ ّول عام  .1994كان يف يوم ّ
السيد تكاش عظته ق ّدام جمع كبري من األخوة يف تلك املنطقة من البالد .يف تلك
ّ
العظة ،أُعلن عن تغيريات عقائديّة أساس ّية تناقض الحقيقة التي تلقاها من الله
عندما ُدعي إىل كنيسته ،بشكل جذري.
أي كاهن عند الله .أعلن أ ّن اليوم
أُعلنت أفظع هرطقة ميكن أن يرضخ لها ّ
السنويّة (األيّام املق ّدسة) ،مل تعد واج ًبا عىل
والسبوت ّ
السبت ،كام ّ
السابعّ ،
ّ
شعب الله ،وليست هي العالمة لشعب الله .هذا كان أعظم خيانة ارتُكبت
الستة آالف .وثبت
ّ
بحق الله من قبل ٍّ
أي من عبيده ،عرب تاريخ اإلنسان يف سن ّيه ّ
أن كان هذا أيضً ا العالمة األساس ّية لكنيسة الله ،أ ّن آخر ال ّزمن قد أىت ،وبدأ الع ّد
العكيس ملجيء املسيح .فقد أت ّم هذا الحدث نبوءات ع ّدة ،وح ّدد بداية فتح
ختوم ال ّرؤيا.
قال يسوع املسيح لتالميذه أ ّن البرشى ستُكرز يف العامل كلّه وتكون شهادة
السيد
ّ
لكل األمم ،قبل أن يأيت املنتهى .بعد إنهائه العمل الذي أُعطي له ،مات ّ
أرمسرتونغ ،وانتهى عهد فيالدلفيا .بالفعل ،أتت النهاية مع بداية آخر عهد
أقل من عرش سنني ،أُقحمت الودكية يف نبوءات آخر
للكنيسة ـ عهد الودكية .يف ّ
ال ّزمن .ستت ّم هذه األحداث يف فرتة زمن ّية مع ّينة كان الله قد ح ّددها منذ زمن
طويل.

رجسة الخراب

الس ّيد أرمسرتونغ
مت ّعن يف ما قاله يسوع املسيح عن الذي سيأيت بعد أن ينهي ّ
عمله« .ويكرز ببشارة امللكوت هذه يف ّ
كل املسكونة شهادة لجميع األمم .ث ّم
يأيت املنتهى .فمتى نظرتم رجسة الخراب التي قال عنها دانيال ال ّنبي قامئة يف
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املكان املق ّدس .ليفهم القارئ .فحينئذ ليهرب الذين يف اليهود ّية إىل الجبال»
(إنجيل متّى 14 :24ـ .)16
روحي» .كان لدمار هيكل
حس» ليتحقّق ،و»طابع
لكثري من النبوءات «طابع يّ
ّ
حس ،لتت ّمة
الله يف زمن انتيوشوس ابيفانس  ،Antiochus Epiphanesطابع يّ ّ
حقيقي .فقد ارتُكبت «رِجسة خراب» ض ّد الهيكل املا ّدي ،فسرُ قت
حسيّة وتدمري
ّ
ّ
كنوزه وقُ ّدم خنزي ًرا عىل مذبحه .ال يوجد نجاسة ت ُرتكب داخل هيكل الله ،أكرث
من أن يُق ّدم أح ٌد غري الوي (قبيلة كهنوت ّية أعطيت مه ّمة اإلهتامم بالهيكل)،
نجسا عىل مذبحه.
حيوانًا ً
روحي» .إنمّ ا كثري ممن يقرأونه ،حتى
هذا الكالم يف إنجيل متّى هو ذو «طابع
ّ
الذين من كنيسة الله الحقيقيّة املشتّتة ،يعتقدون بوجوب إقامة هيكل ثانٍ
األقل مذب ًحا ثان ٍعىل جبل الهيكل ،حتى تتحقّق هذه النبوءة .فهم
أو عىل ّ
روحي ـ
مادي ،بل عن هيكل
ال يفهمون أ ّن هذه النبوءة ال تتكلّم عن هيكل ّ
ّ
كنيسة الله.
اذًا من يستطيع أن يل ّوث هيكل الله ومن ث ّم يعمل عىل تدمريه؟ هل ميكن أن
يكون من خارج الكنيسة؟ يصعب ذلك! ال ميكن ألحد أن يرتكب هكذا عمل
قصة س ُّجلت يف نبوءة قالها ال ّرسول بولس
خيانة إال اذا كان من الكنيسة .إليك ّ
يف رسالته الثّانية إىل أهل تسالونييك (1 :2ـ:)3
«ث ّم نسألكم أ ّيها األخوة من جهة مجيء ر ّبنا يسوع املسيح واجتامعنا إليه أن ال
تتزعزعوا رسي ًعا عن ذهنكم وال ترتاعوا ال بروح وال بكلمة وال برسالة كأنّها م ّنا
أي أنّ يوم املسيح قد حرض .ال يخدع ّنكم أحد عىل طريق ما .ألنّه ال يأيت أن مل
يأت اإلرتداد أ ّوال ً و ُيستعلن إنسان الخط ّية إبن الهالك».
خاصة ًعندما ح ّدد زمن تت ّمتها أربع
كالم بولس يف نبوءته هذه ،هو واضح ج ًّداّ ،
م ّرات يف أربع جمل«-1 :مجيء ر ّبنا يسوع املسيح»«-2 .اجتامعنا اليه» (اجتامع
الكنيسة ـ املئة واألربعة واألربعون ألفًا ـ عند مجيء املسيح)«-3 .أي أ ّن يوم
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املسيح قد حرض»«-4 .ألنّه لن يأت ان مل  .»...نبوءة بولس هي دقيقة للغاية
بتحديد ال ّزمن.
رشح بولس للكنيسة أ ّن أمو ًرا مع ّينة يجب أن تحدث داخل الكنيسة قبل مجيء
آخر ال ّزمن ـ قبل مجيء يسوع املسيح ـ قبل إقامة ملكوت الله (واجتامعنا إليه).
هذا التحذير املو ّجه للكنيسة هو نفس التحذير الذي أعطاه يسوع املسيح يف
يخص مجيئه وحلول أحداث آخر ال ّزمن.
جبل ال ّزيتون مبا ّ
«فأجاب يسوع وقال لهم انظروا وال يضلّكم أحد .فإ ّن كثريين سيأتون باسمي
قائلني أنا هو املسيح ويضلّون كثريين» (إنجيل متى 4 :24ـ.)5
النبوي الذي تكلّم عنه
تعظّمت هذه الحالة مع مرور ال ّزمن إىل أن ت ّم الحدث
ّ
بولس .الحدث الذي كان ليكون ِق َّمة الخداع يف الكنيسة.
لن يبدأ الع ّد العكيس ملجيء يسوع املسيح ،ولن تبدأ أحداث آخر ال ّزمن ،قبل
حدوث أم َرين مح ّد َدين يف الكنيسة .قال بولس أ ّن املنتهى لن يأت ،إن مل يأت
«اإلرتداد أ ّوال ً» .لطاملا علم األخوة أ ّن «ارتدا ًدا» سيحدث يف الكنيسة يف آخر
األلفي سنة التي مضت،
ال ّزمن .إنمّ ا مل يتخايلوا يو ًما ضخامة هذا اإلرتداد .فخالل
ّ
كل م ّرة كانوا يرتكون الحقائق التي كان
ارت ّد األخوة ع ّدة م ّرات عن الحقيقةّ ،
الله قد كشفها لهم من قبل ،من خالل ق ّوة روحه .إنمّ ا هذا «اإلرتداد» بالتحديد،
سيكون مختلفًا عن اإلرتدادات املاضية ،وسيس ّبب بأسوأ زمن اضطرابات (محنة
روح ّية) تشهده الكنيسة.
مع هذا اإلرتداد ،س ُيعلَن عن «إنسان الخط ّية» ـ «إبن الهالك» .فالذي سيت ّمم
هذه اآلية ،هو إنسان مح ّدد ،يقوم بذلك يف زمن مح ّدد .مل يُدعى أحد من
قبل باسم «إبن الهالك» ،إال يهوذا اإلسخريوطي ،وكان ذلك ألنّه خان يسوع
بشكل مبارش ،فقد اختري ليكون واح ًدا من التالميذ اإلثني عرش .مع ذلك استسلم
لطبيعته الحيوان ّية األنان ّية وخان ابن الله.
يكلّمنا بولس أكرث عن «إبن الخط ّية» هذا الذي س ُيكشف عنه يف آخر ال ّزمن.

154

النبوي
آخر ال ّزمن
ّ

«املقاوم واملرتفع عىل ّ
كل ما يدعى إل ًها أو معبو ًدا حتى أنّه يجلس يف هيكل الله
كإله ُمظه ًرا نفسه أنّه إله» (رسالة بولس ال ّرسول الثّانية إىل أهل تسالونييك .)4 :2
أي ظرف ميكن أن يُقال عن أحد ،أنّه جالس يف هيكل الله؟ هل عليه أن
يف ّ
مادي سيبنى بعد؟ يجب أن يكون الجواب يف حوزتك اآلن.
يجلس يف هيكل ّ
وحي!
املوضوع يتكلّم عن شخص داخل الهيكل ال ّر ّ
وحي إال إذا كان جز ًءا من جسد
ال أحد يستطيع أن يكون يف هيكل الله ال ّر ّ
كريس لريتاح ،بل
املسيح ،كنيسة الله .ال تتكلّم هذه اآلية عن شخص يجلس عىل ّ
عن شخص ذو سلطة ومركز ودور يف الكنيسة.
إليك ستّة آيات استُعملت فيها هذه الكلمة:
1ـ «فقال لهم يسوع الحق أقول لكم أنّكم أنتم الذين تبعتموين يف التجديد متى
جلس ابن اإلنسان عىل كريس مجده تجلسون أنتم أيضً ا عىل اثني عرش كرس ًّيا
تدينون أسباط إرسائيل اإلثني عرش» (إنجيل متّى .)28 :19
2ـ «فقال لها ماذا تريدين .فقالت له قل أن يجلس إبناي هذان واحد عن ميينك
واآلخر عن اليسار يف ملكوتك» (إنجيل متّى .)21 :20
3ـ «حينئذ خاطب يسوع الجموع وتالميذه قائال ً عىل كريس موىس جلس الكتبة
والف ّريس ّيون» (إنجيل متّى 1 :23ـ .)2
4ـ «فلماّ سمع بيالطس هذا القول أخرج يسوع وجلس عىل كريس الوالية يف
موضع يقال له البالط وبالعربان ّية ج ّباثا» (إنجيل يوح ّنا .)13 :19
5ـ «فإن كان لكم محاكم يف أمور هذه الحياة فأجلسوا املحتقرين يف الكنيسة
قضاة ً» (رسالة بولس ال ّرسول األوىل إىل أهل كورنثوس .)4: 6
6ـ «من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي يف عريش كام غلبت أنا أيضً ا وجلست
مع أيب يف عرشه» (رؤيا يوح ّنا الالهويت .)21 :3
شخص واحد فقط ُعينّ  ،يف هذا العرص الحديث ليجلس يف كنيسة الله ،وهو
جوزف و .تكاش .فقد أُعطي ثقة عظيمة وسلطة .لكنه خان يسوع املسيح يف
عظته يف أتالنتا ،جورجيا ،يف  17كانون األ ّول .1994
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«املقاوم واملرتفع عىل ّ
كل ما ُيدعى إل ًها أو معبو ًدا ح ّتى أنّه يجلس يف هيكل الله
كإله ُمظه ًرا نفسه أنّه إله» (رسالة بولس ال ّرسول الثّانية إىل أهل تسالونييك .)4 :2
أفعاله فضحت مت ّرده .فأظهرته تلك الوعظة متعاظماً عىل الله بإعالنه أ ّن
الكنيسة ال تحتاج بعد اآلن أن تحفظ سبوت الله .بدأت ال ّنبوءة التي أعطاها
السيد تكاش عظته امل ُشينة.
السبت ،عندما أقام ّ
بولس تتحقّق ،يوم ذلك ّ
«ال يخدع ّنكم أحد عىل طريقة ما .ألنّه ال يأيت إن مل يأت اإلرتداد و ُيستعلن
إنسان الخط ّية إبن الهالك» (رسالة بولس ال ّرسول الثّانية إىل أهل تسالونييك2
 .)3:بعد ذلك ،كان ارتداد عظيم عن الحقيقة.
رصفاته وبروحه ،هو نفس ما فعله اإلنسان منذ
أن يضع املرء نفسه فوق الله بت ّ
الصح والغلط .مل يعودا يتطلّعان
البدء .بدأ آدم وح ّواء يق ّرران بنفسيهام ما بني ّ
لكل ما هو صحيح وخيرّ  .الله وحده يح ّدد الخري
الحقيقي ّ
إىل الله كاملصدر
ّ
خاصا بالله
رش .هو وحده يستطيع إقامة القانون .باتّخاذهم ألنفسهم امتيازًا ًّ
وال ّ
وحده ،وضعوا أنفسهم فوق الله.
رش .واآلن
«وقال ال ّر ُّب اإلله هوذا اإلنسان قد صار كواحد م ّنا عارفًا الخري وال ّ
لعلّه مي ّد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضً ا ويأكل ويحيا إىل األبد .فأخرجه ال ّر ُّب
اإلله من ج ّنة عدن ليعمل األرض التي أُخذ منها .فطرد اإلنسان وأقام رشقي ج ّنة
عدن الكروبيم ولهيب سيف متقلّب لحراسة طريق شجرة الحياة» (التكوين :3
22ـ.)24
السبب بالتحديد ،أُبعد اإلنسان عن الله وعن
يف ذلك الوقت بالذّات ولهذا ّ
روحه .وكان منذ حينه ،أ ّن الذين يدعوهم الله ،هم فقط يستطيعون أن تكون
لكل البرش بعد اآلن ،إنمّ ا فقط
لهم عالقة روح ّية معه .لن تُق ّدم شجرة الحياة ّ
للقليلني ،إىل زمن عودة املسيح.

واس ُتعلن رجل الخط ّية

السيد تكاش أظهر معارضة لله منذ عظته ض ّد الرشيعة ،مل يكن قد أعلن
رغم أ ّن ّ
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الله بعد أنّه هو «رجل الخط ّية»« ،إبن الهالك» .مع أ ّن األخوة قد تساءلوا ما
إذا كان هو الذي أت ّم النبوءة ،ال أحد يستطيع إعالن ذلك إال الله .إن قام أحد
بإعالن ذلك قبل أن يكشفه الله بنفسه ،يكون مبثابة غرور وتع ٍّد عىل ميزات
خاصة بالله وحده.
ّ
القصة يف رسالته
هناك بعد أكرث يف ما يتعلّق بنبوءة بولس .عند متابعتنا قراءة ّ
أسايس
الثّانية إىل أهل تسالونييك ،نرى بوضوح أكرث ملاذا هذا الحدث الفريد هو
ّ
بالنسبة لنبوءة آخر ال ّزمن.
«واآلن تعلمون ما يحجز حتى ُيستعلن (يصبح إنسان الخط ّية معروف) ألنّ
رس األثيم اآلن يعمل فقط إىل أن ُيرفع من الوسط الذي يحجز اآلن .وحينئذ
ّ
مخفي وغري معلوم) األثيم الذي
س ُيستعلن (يف اليونانيّة ـ يُكشف ما كان
ّ
ال ّر ُّب يبيده بنفخة فمه و ُيبطله بظهور مجيئه» (رسالة بولس الثانية إىل أهل
تسالونييك 6 :2ـ .)8
كل هذا يُرجعنا إىل ما قاله بولس يف
ما الذي يحجز ،يُؤ ّخر ،يوقف عن أن يُنفّذ؟ ّ
بداية نبوءته.
«ث ّم نسألكم أ ّيها األخوة من جهة مجيء ر ّبنا يسوع املسيح واجتامعنا إليه أن
ال تتزعزعوا رسي ًعا عن ذهنكم وال ترتاعوا ال بروح وال بكلمة وال برسالة كأنّها م ّنا
أي أنّ يوم املسيح قد حرض .ال يخدع ّنكم أحد عىل طريقة ما .ألنّه ال يأيت إن مل
يأت اإلرتداد أ ّوال ً و ُيستعلن إنسان الخط ّية إبن الهالك» (رسالة بولس ال ّرسول
الثّانية إىل أهل تسالونييك 1: 2ـ.)3
مل يقل بولس أ ّن هذا الحدث سيؤ ّخر رجوع يسوع املسيح ،بل أ ّن املسيح لن
يأت إال بعد حدوث هذه األمور .فرجوع يسوع املسيح محجوز ومستوقف لحني
تت ّمة هذه األمور يف الكنيسة .هذا مل مينع تحديد زمن مجيء يسوع املسيح يف
ملكوته ،إنمّ ا يجب عىل هذه األمور أن تحدث قبل أن يُكشف للكنيسة وقت آخر
ال ّزمن ،وأ ّن زمن رجوع املسيح قد حان.
ت ُظهر هذه النبوءة أ ّن إنسان الخطيّة ،هذا األثيم ،سيُستعلن ،سيُكشف للعلن،
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«الذي ال ّر ُّب يبيده بنفخة فمه و ُيبطله بظهور مجيئه» .كثريون ممن يتبعون
كنيسة الله ،مل يستطيعوا أن يفهموا هذه اآلية ،ألنّهم مل يروا فيها اال تت ّمة ماديّة
باملعنى الحقيقي لها .فهم يعتقدون أ ّن هذه النبوءة ال ميكن أن تت ّم إال عندما
يجيء يسوع املسيح فعال ً ،يف اليوم الذي ينتهي به آخر ال ّزمن.
إنمّ ا هذه اآلية بالذّات هي التي تُظهر كيف أ ّن الله هو الوحيد الذي سيكشف
هويّة إنسان الخط ّية ومعنى هذا الحدث للكنيسة .رغم أ ّن األغلب ّية مل تكن
لتُسمع أو لترُ ى بوضوح ،أوضح الله مل ًّيا ،أنّه هو الذي سيكشف عن هويّة إنسان
السيد تكاش الثّقة التي أُعطيت له ،وتح ّدى الله بعظته يف
الخط ّية .بعد خيانة ّ
وحي .حدثت رجسة ال سابق لها يف الكنيسة ،ما أ ّدى
أتالنتا ،تل ّوث هيكل الله ال ّر ّ
وحي نفسه ،ما سنتكلّم عنه الحقًا .أتذكر
إىل خراب ودمار عظيم يف الهيكل ال ّر ّ
كالم املسيح يف نبوءة جبل ال ّزيتون؟
«فمتى نظرتم رجسة الخراب التي قال عنها دانيال ال ّنبي قامئة يف املكان املق ّدس.
ليفهم القارئ» (إنجيل متّى .)15 :24
السيد تكاش .هذا ما
والساعة ،مات ّ
أربعون سبتاً بعد عظته ،متا ًما باليوم ّ
السيد تكاش كان هو حقًّا «إبن
أعلنه الله بنفسه .بأخذه حياته ،أعلن الله أن ّ
الهالك»»،إنسان الخط ّية» .بهذا أيضً ا أعلن الله أ ّن الكنيسة والعامل قد دخال آخر
ال ّزمن .فكان ذاك ال ّزمن أخ ًريا ،بعد ستّة آالف سنة ،الذي فيه ستتحقّق نبوءات
السيد تكاش عظته
آخر ال ّزمن .بدأت العمل ّية يف نفس اليوم الذي ق ّدم فيه ّ
املل ّوثة .إنمّ ا كان عىل الله أن يعلن ذلك.
«وحينئذ س ُيستعلن األثيم الذي ال ّر ُّب يبيده (إن الله هو الذي أخذ حياته
بنفسه) بنفخة فمه ويبطله بظهور مجيئه» (رسالة بولس ال ّرسول الثّانية إىل
أهل تسالونييك .)8 : 2
تت ّمة هذه النبوءة التي بها أباد الله إنسان الخط ّية ،هو الحدث الذي أظهر ـ
ألقى الضوء ـ عىل مجيء يسوع املسيح .قد حان وقته ومل يعد مجيئه ُمبعد عن
عيون الكنيسة .قد حان الوقت ـ آخر ال ّزمن قد حرض!
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استُخدم الرقم  ،40كإعالن من الله نفسه .أتذكر الطوفان الذي دام  40يو ًما
الصحراء مل ّدة 40
وليلة ،بسبب مت ّرد اإلنسان؟ أتذكر تجوال أبناء إرسائيل يف ّ
السلطة يف كنيسة الله
كريس ّ
سنة بسبب مت ّردهم؟ اإلنسان الذي جلس عىل ّ
السبت ،مل يعد عالمة
السابعّ ،
عىل األرض ،تحت املسيح مبارشة ،أعلن أ ّن اليوم ّ
السيد تكاش بأن ميوت
لشعب الله .هل نتع ّجب بعد ذلك أ ّن الله حكم عىل ّ
السيد تكاش ذاك الخرب
الساعة التي أعلن فيها ّ
بعد  40سبتًا بالتحديد ،ويف نفس ّ
السبت؟
يف ذلك ّ

تأثريات اإلرتداد

تنبّأ يسوع يف جبل ال ّزيتون مبا سيحدث يف الكنيسة يف آخر ال ّزمن .قبل موت
السيد أرمسرتونغ ،م ّرت الكنيسة بارتجاجات روح ّية يف أوقات متفاوتة .بعد أن
ّ
السيد تكاش القيادة ،استم ّرت هذه الحالة يف التفاقم إىل أن تغلّبت أكرث
استلم ّ
عىل الكنيسة .إنمّ ا بعد عظته يف أتالنتا ،أُصيبت الكنيسة بكاملها مبحنة روح ّية
كل الذي تن ّبأ به يسوع بأنّه سيؤ ّدي إىل آخر ال ّزمن ،أصبح اآلن بأو ّجه
عظيمةّ .
وبأسوأ حاالته.
قبل هذا الحدث بسنتني أو بثالث ،ف ّر بعض الكهنة واألخوة من الهرطقة
تشق طريقها إىل الكنيسة .فقد أُعلم البعض
العقائديّة التي كانت قد بدأت ّ
بهذه الهرطقة قبل أن ت ُعلن رسم ًّيا إىل الكنيسة ،فف ّروا إىل منظامت أخرى كانت
السيد تكاش،
قد سبقت وتركت كنيسة الله العامل ّية .خالل العام الذي تال عظة ّ
بالتمسك بالعقائد
أقيمت ع ّدة منظّامت أخرى ،التحق بها األخوة مبحاولة منهم
ّ
التي تعلّموها منذ بدء دعوتهم إىل الحقيقة .خالل عامني أو ثالثة ،كان قد تشكّل
أكرث من  300فئة من الذين ف ّروا من هرطقات كنيسة الله العامل ّية «الجديدة» ـ
مؤسسة كنس ّية مل يعد روح الله يعمل فيها.
ّ
هذا ما متّم أيضً ا نبوءات أخرى.
«فمتى نظرتم رجسة الخراب التي قال عنها دانيال ال ّنبي قامئة يف املكان املق ّدس.
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ليفهم القارئ .فحينئذ ليهرب الذين يف اليهود ّية إىل الجبال» (إنجيل متّى : 24
 15ـ .)16
الحس» ـ الهروب
كان الهروب الذي حدث عند دمار الهيكل املا ّدي ،من «النوع يّ
وحي» .فقد حان الوقت لليهوديّة ال ّروح ّية،
إىل الجبال .اآلن جاء «النوع ال ّر ّ
النبوي،
الكنيسة ،أن تهرب إىل الجبال .استُخدمت هذه الكلمة ،الجبال ،باملعنى
ّ
الصغرية والكبرية .عندما حدث ما حدث
لل ّداللة عىل البالد واألمم والحكوماتّ ،
للهيكل املا ّد ّي ،كان عىل ال ّناس الهروب إىل بالد أخرى غري اليهوديّة .عندما أىت
وحي» عىل الكنيسة ،كان عىل ال ّناس أن يهربوا من كنيسة الله ال ّروحية
«النوع ال ّر ّ
للسكن فيها.
ألنّها مل تعد ساملة روح ًّيا ّ
نعم ،لقد حان الوقت ليهرب األخوة إىل منظّامت أخرى حيث تشتّت بعض
السابقة.
أعضاء من حكومة الله ّ
كان هذا أيضً ا زمن تت ّمة املثل الذي أعطاه املسيح عن العرش عذارى ،الذي
يكشف بالواقع ،ما سيحدث يف الكنيسة يف الوقت الذي يُعلن فيه عن مجيء
يسوع املسيح .تشبه هذه الحالة ،حالة الفتور عند الودكية .يف بدايات
السيد تكاش ،كان األخوة قد
التسعينيّات كانت الكنيسة بدأت تنام .قُبيل مت ّرد ّ
رأسا عىل
بدأوا يستيقظون من سباتهم ،إنمّ ا بعد عظة أتالنتا ،اهت ّزت الكنيسة ً
عقب .كان هذا الحدث تنبي ًها للكنيسة .كان هذا بالفعل ال ّنداء للكنيسة بأ ّن
مجيء يسوع املسيح أصبح وشيكًا ،ومل يعد ُمحتجز بعد .قد أىت آخر ال ّزمن.
بدأت النبوءة يف اإلصحاح الخامس من حزقيال تتحقّق .هذه النبوءة التي تتكلّم
عن إرسائيل ال ّروحيّة تحقّقت برسعة .ارت ّد ثلث الكنيسة وابتعد عن الحقيقة
عىل الفور .بالجوهر ،ته ّدم ثلث الهيكل برسعة.
بكل بساطة ،فاق ًدا
يف األشهر القليلة التّالية ،استسلم الثلث الثّاين من الكنيسة ّ
كل يشء .مل يستطيعوا أن يفهموا كيف وملاذا ميكن
األمل واإلميان .فقد تركوا ّ
ليشء كهذا أن يحصل لكنيسة هي لله؟ مل يكن لديهم األجوبة لتساؤالتهم ومل
أي أمل ـ مل يبق لديهم شيئًا يحاربون ألجله.
يعد لديهم ّ
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إنمّ ا ماذا عن الثلث األخري؟
هناك نبوءات كثرية تتكلّم عن هذه الفئة .حتى ذاك الوقت ،عبرّ الله عن سخطه
يتمسك مبا له روح ًّيا .فقد أصبح فات ًرا ـ غري متن ّب ًها
حيال شعبه الذي مل يعد ّ
روح ًّيا .بل فقد أصبح نامئًا وأخذه الكربياء .حان الوقت ليك يُدينهم الله .هم
بحاجة ملن يوقظهم ويقودهم للتوبة.
عىل أحد أن يه ّز الودكية ويوقظها من نومها .سيتو ّجب عىل الله أن يجعلهم
أي فرصة يف تغيري طريقهم املد ّمرة.
يتّضعون بطريقة عظيمة ،إن أرادوا ّ
«هكذا ألنّك فاتر ولست بار ًدا وال حا ًّرا أنا مزمع أن أتق ّيأك من فمي» (رؤيا
يوح ّنا الالهويت .)16 : 3
أبعد الله الكنيسة عن حضوره .هذا الوصف ليس مبدح  .مل يكن يريده الله أن
يحدث .ما أراده الله هو أن يستيقظوا جميعهم من ُسباتهم ويتوبوا من روحهم
الفاتر ،ويتح ّمسوا من جديد لطريقه يف الحياة« .إنيّ ّ
كل من أح ّبه أو ّبخه وأؤ ّدبه.
فكن غيو ًرا وتُب» (رؤيا يوح ّنا الالهويت .)19 : 3
وصف يسوع نفس الحدث يف نبوءة جبل ال ّزيتون عندما قال« .ال ُيرتك ههنا
كل حجر وانتُزع من مكانه.
حج ٌر عىل حجر ٍال ُينقض» (إنجيل متّى  .)2 :24اهت ّز ّ
وتشتّتت الكنيسة وتق ّيأها الله من فمه ،بعي ًدا عن حضوره .فقط من خالل
التوبة ،يستطيع األخوة أن يعاودوا بناء عالقة مع الله ويتابعوا بذلك تط ّورهم
وحي.
ال ّر ّ
تكلّمت ع ّدة نبوءات عن الكنيسة مبوضوع تشتّتها .مثال عىل ذلك يف اإلصحاح
 12من ِسفر دانيال حيث ت ُذكر كلمة «تفريق».

العودة إىل الختم األ ّول

يعود بنا تاريخ الكنيسة هنا إىل حيث بدأنا به يف أ ّول هذا الفصل .علينا أن
نرى ما حدث لكنيسة الله ـ النبوءات التي سبق أن متّت بالفعل خالل تاريخ
خاصة يف نهاية عهد فيالدلفيا ،إىل بدايات عهد الودكية.
الكنيسةّ ،
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لنعود إىل نبوءة ال ّرؤيا التي تتكلّم عن فتح أ ّول ختم لل ّرؤيا« :ونظرت ملّا فتح
السبعة وسمعت واح ًدا من األربعة الحيوانات قائال ً
الخروف واح ًدا من الختوم ّ
كصوت رعد هل ّم وانظر .فنظرت وإذا فرس أبيض والجالس عليه معه قوس وقد
أعطي إكليال ً وخرج غال ًبا وليك يغلب» (رؤيا يوح ّنا الالهويت 1 :6ـ.)2
السيد أرمسرتونغ علم أ ّن مفتاح فهم ختوم ال ّرؤيا يكمن يف
قد قلنا سابقًا أ ّن ّ
نبوءة جبل ال ّزيتون .إن فهمت أ ّن هذه النبوءة تتكلّم عن الكنيسة ،ميكنك أن
الست األوىل ،هو أيضً ا يتعلّق بالكنيسة.
تفهم أ ّن فتح الختوم ّ
وحي ،عندما فتح يسوع
بدأت «رجسة الخراب» ،التي تعني دمار الهيكل ال ّر ّ
املسيح الختم األ ّول .فتح هذا الختم ،علّم وكشف وأعلن بالفعل البداية الفعل ّية
آلخر ال ّزمن .أظهر أ ّن الع ّد العكيس قد بدأ ،وأ ّن يسوع املسيح سيعود قريبًا .أعلن
بداية ش ّدة عظيمة عىل هذا العامل .آخر ال ّزمن هو هنا .قد بدأ فتح ختوم ال ّرؤيا.
إنمّ ا العامل ،ومعظم الكنيسة املشتّتة ،مل يتن ّبه لذلك بعد.
تتعلّق املحنة العظيمة بالكنيسة ،لذلك مل يفهمها العامل ألنّه ال يعرف كنيسة
الله .م ّرت الكنيسة بشدائد روح ّية عظيمة .قد فُتحت معظم الختوم .وقد متّت
معظم األشياء التي قال عنها املسيح أنّها ستحدث عىل الكنيسة .ستُطلق قريبًا،
وحس ّية ،عىل العامل بأرسه!
محنة عظيمة ،ما ّدية ّ
يتعلّق الختم األ ّول بالكنيسة ـ بالقائد الذي جلس يف هيكل الله بق ّوة وسلطة،
الذي عندما جاء زمن فتح الختم ،انطلق ليغزو ـ ليحطّم الكنيسة ـ ليقوم
«برجسة الخراب».
أىت الله عىل إنهاء حياة هذا ال ّرجل بعد  40يو ًما بالتحديد من فتح هذا الختم،
كاشفًا أ ّن هذه الحادثة هي فعال ً عالمة لبداية مجيء يسوع املسيح .ستتابع
نبوءة آخر ال ّزمن مسريتها اآلن ،بتوقيتها املح ّدد ،حتى تت ّمة آخر حدث وآخر
يل يف ملكوت الله.
نبوءة من الختم ّ
السابع ،مجيء يسوع املسيح الفع ّ
العكيس قد بدأ .حتى معظم الذين يف كنيسة الله
إنمّ ا العامل ال يعلم بعد أ ّن الع ّد
ّ
املشتّتة ال يعرفون ذلك .لذلك سيأيت ما ييل الختم األ ّول.
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فتح الختم الثّاين والثّالث

السيد تكاش املل ّوثة إىل فتح الطريق لدمار أعظم بعد .ففُتح الباب
أ ّدت عظة ّ
الخاص الواسع اإلنتشار لكلمة الله ،من
العقائدي ،والتفسري
للكثري من الفساد
ّ
ّ
برشي بتأثري شيطا ّين.
خالل تحليل ّ
رشا ،ونتيجة طبيع ّية لل ّدمار الذي أطلقه فتح
جاء فتح الخت َمني التال َيني جوابًا مبا ً
الختم األ ّول.
«وملّا فُتح الختم الثّاين سمعت الحيوان الثّاين قائال ً هل ّم وانظر .فخرج فرس آخر
السالم من األرض وأن يقتل بعضهم بعضً ا
أحمر وللجالس عليه أُعطي أن ينزع ّ
وأُعطي سيفًا عظيم « (رؤيا يوح ّنا الالهويت .)4- 3 :6
السالم من قلب الكنيسة .وبني ليلة وضحاها ،غرقت
بعد فتح الختم األ ّول ،انتُزع ّ
الكنيسة أكرث بعد يف قلق ومعارك ومحاوالت عقائديّة بني األخوة والكهنة ،التي
أ ّدت أكرث وأكرث إىل تشويهها .وانقسم األخوة والكهنة إىل فئات تختلف وتتعارك
حول العقائد.
لحق فتح الختم الثّاين مبارشة فتح الختم األ ّول .وات ّبع ما يقارب ثالثة أرباع
العقائدي الجديد .وتو ّجهوا نحو هذه الطريق
كهنوت الكنيسة ،هذا النمط
ّ
للسيد
الخاطئة ،بعي ًدا عن الحقيقة .تب ّنى الكثري من الكهنة التعاليم الجديدة ّ
تكاش بشكل كليّ ّ  ،بينام تب ّنى غريهم البعض منها .إنمّ ا يف املجمل ،اجتاحت موجة
العقائد الخاطئة الكنيسة بشكل واسع.
أ ّدى ظهور كهنة مزيّفني إىل انتشار أرسع لعقائد وتعاليم خاطئة .مل يعد هؤالء
الكهنة يستعملون سيف كلمة الله ،إن يف ال ّروح أم يف الحقيقة ،بل فهم استخدموا
السيف الخطأ ،الذي ساعد يف سلب الحقيقة من األخوة وتدمري حياتهم ال ّروح ّية.
ّ
عندما انتُزع سالم الله من وسطهم خالل هذه العمل ّية ،دخل األخوة يف أعظم
روحي شهدته الكنيسة منذ بدايتها ،يف يوم عيد العنرصة سنة  31بعد
زمن نزاع
ّ
املسيح .فقد اآلالف حياتهم ال ّروح ّية ،وبينام تقاتلوا يف ما بينهم سلب الحياة
ال ّروح ّية الواحد من اآلخر.
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وحي ،نتجت ال ّنزاعات وال ّدمار
نعم ،عندما ظهر الكهنة املزيّفون عىل ّ
الصعيد ال ّر ّ
والحقد واملوت (روح ًّيا) .سيف الكهنة املزيّفني هو عقيدة مزيّفة ،ومعها كان
خراب عظيم وجرمية روح ّية.
«وملّا فتح الختم الثّالث سمعت الحيوان الثّالث قائال ً هل ّم وانظر .فنظرت وإذا
فرس أسود والجالس عليه معه ميزان يف يده .وسمعت صوتًا يف وسط األربعة
الحيوانات قائال ً ثمُ ن ّية قمح بدينار وثلث مثا ّين شعري بدينار وأ ّما ال ّزيت والخمر
رضهام» (رؤيا يوح ّنا اللالهويت  5 :6ـ .)6
فال ت ّ
معظم من قرأ هذه اآليات ،اعتقد أنّها تتكلّم عن الجوع .فلطاملا فهمت الكنيسة
يل الذي سيرضب العامل يف آخر ال ّزمن .يف الواقع ،سيأيت
أنّها تتكلّم عن الجوع الفع ّ
وحي.
هكذا جوع عىل العامل ،إنمّ ا هذه اآليات هي عن الكنيسة والجوع ال ّر ّ
هذه اآليات هي يف الواقع تت ّمة لنبوءة عن آخر ال ّزمن وردت يف العهد القديم.
السيد ال ّر ُّب أُرسل جو ًعا يف األرض ال جو ًعا للخبز وال عطشً ا
«هوذا أ ّيام تأيت يقول ّ
للامء بل الستامع كلامت ال ّر ِّب» (عاموس .)11 : 8
بينام ازدادت ق ّوة الكهنة والعقائد املزيّفة ،ض ُعف األخوة وأصبحوا عرضة لجوع
وحي الذي هم بحاجة إليه ـ حقيقة الله وكالمه ـ
متزايد .فقد أصبح الطعام ال ّر ّ
وحي.
ناد ًرا ج ًّدا .ودخل شعب الله يف زمن عظيم من الجوع ال ّر ّ
وحي .كان ال ّدمار ال
أ ّول ثالثة ختوم هي زمن رجسة وخراب ضمن هيكل الله ال ّر ّ
سابق له .ومع ذلك ،مل يعرف العامل به .إنمّ ا كان هذا الوضع ليتغيرّ .

فتح الختم ال ّرابع

إن كان فتح الختم الثّاين والثّالث نتيجة فتح الختم األ ّول ،ففتح الختم ال ّرابع هو
نتيجة فتح الختوم الثّالثة األ َول.
«وملّا فتح الختم ال ّرابع سمعت الحيوان ال ّرابع قائال ً هل ّم وانظر .فنظرت وإذا
فرس أخرض والجالس عليه اسمه املوت والهاوية (يف اليونانية «قرب») تتبعه.
بالسيف والجوع واملوت وبوحوش
وأعطيا سلطانًا عىل ربع األرض أن يقتال ّ
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األرض» (رؤيا يوح ّنا الالهويت  7 :6ـ .)8
السلطة
يشبه الكالم يف هذه اآلية ،الكالم الذي ورد يف الختوم الثّالثة األوىلّ .
والسيف املزيّف الذي يد ّمر الحياة ،والجوع واملجاعة ،كلّهم ساهموا يف
للغزوّ ،
سلب األخوة حياتهم ال ّروح ّية.
قصة األحداث التي أتت عىل الكنيسة ،واألمور
يك نفهم األمر ،علينا أن نستعيد ّ
النبويّة التي ذُكرت يف اإلصحاح الخامس من حزقيال ،التي تتض ّمن تت ّمة روح ّية
الحس ّية لحزقيال  ،5هي دمار وش ّدة عظيمة ستأيت
وحس ّية ،يف هذا العامل .التت ّمة ّ
ّ
عىل األمم املعارصة لشعب إرسائيل العهد القديم .فالتت ّمة ال ّروح ّية عىل كنيسة
الله قد متّت تقري ًبا بكاملها.
تصف الختوم األربعة األوىل من ال ّرؤيا ،أ ّول التت ّمة لحزقيال  ،5التي تأيت عىل
الكنيسة« .وأحرق بال ّنار ثلثه يف وسط املدينة اذا متّت أ ّيام الحصار وخذ ثلثًاً
بالسيف حواليه ود ّر ثلثاً إىل ال ّريح .وأنا أرسل سيفًا وراءهم» (حزقيال
واحرقه ّ
.)2 : 5
هذا يفسرّ ما حدث يف وسط الكنيسة عند فتح الختم األ ّول .ففي بداية العمل ّية،
بكل بساطة ،وهجر .وأصبح مغلوبًا عليه روحيًّا.
استسلم تقريبًا ثلث الكنيسة ّ
(السيف املزيّف) ،وتحطّم روح ًّيا .إنمّ ا يبقى
انج ّر ثلث آخر نحو عقائد خاطئة ّ
الثلث الباقي الذي هرب إىل الجبال( ،إنجيل متّى  ،)16 : 24إىل منظّامت ّأسسها
أعضاء متف ّرقة من كنيسة الله العامل ّية املشتّتة .كام قال الله لالودكية ،سيتق ّيأ
الكنيسة من فمه .ويقول لنا حزقيال أ ّن الثلث س ُيد ّر إىل ال ّريح.
هناك كالم أكرث يتعلّق بهذا الثلث األخري« .وأنا ّ
أستل سيفاً وراءهم» .لقد ُد ّمر
الثلثني األ ّولني روح ًّيا .وتشتّت الثلث األخري وتف ّرق ،من أجل هدف عظيم .أصبح
عهد الودكية للكنيسة ضعيفًا ج ًّدا روح ًّيا (يف سبات عميق) ،حتى أ ّن مجيء
أحداث آخر ال ّزمن مل يوقظه كل ًّيا .فقد أُعطي للشّ عب (من خالل تفرقتهم)،
فرصة الفرار من ق ّوة ال ّدمار الالحقة بكنيسة الله العامل ّية .بإمكانهم اآلن التوبة.
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تق ّيأ الله الجميع من فمه .إنمّ ا الذين ف ّروا وهربوا (من الكنيسة) ،فلديهم
إمكان ّية ،من خالل التّوبة ،ليصبحوا حا ّرين بال ّروح ،متّقدين من أجل طريق الله
ـ غيورين عىل لله .مل تكن الودكية إال فاترة .وكان الله يقوم بتصليح ذلك .ق ّدم
الله لالودكية الفرصة لبناء عالقة معه من جديد .مل يكن من طريق غري طريق
التّوبة ،لل ّرجوع إىل الله ـ التوبة هي الوسيلة الوحيدة.
بدأ العديد من ذاك الثلث األخري بعمل ّية التوبة .إنمّ ا مع الوقت ،انحرف الكثري
منهم وعادوا إىل سباتهم م ّرة أخرى ،ليصبحوا فاترين روح ًّيا .وهذه هي املعركة
التي عىل الودكية أن تخوضها .مل تكتمل التوبة مع األغلب ّية ألنّهم مل يريدوا تق ّبل
املؤسسات تنجرف إىل نفس
حقيقة حالتهم ال ّروح ّية .نتيجة ذلك ،بدأت بعض ّ
حال الكنيسة العامليّة من خالل قبولهم وتعليمهم العقائد الخاطئة.
مؤسسات أخرى عىل القيام بنفس األعامل التي تع ّودوا أن يقوموا بها
ركّزت ّ
الس ّيد أرمسرتونغ .مل
خالل عهد فيالدلفيا ـ نفس األعامل التي كان قد أنهاها ّ
يتق ّبلوا فكرة أ ّن عمل فيالدلفيا قد انتهى .فقد أنهى الله عمله لهذا العهد من
الس ّيد أرمسرتونغ .نتيجة ذلك كان الرتكيز عىل إعادة أعامل عهد فيالدلفيا،
خالل ّ
عوض عن العمل مع ما يواجه الكنيسة فعليًّا يف عهد الودكية.
عاش بعض األخوة يف ج ّو املايض ،مع تح ّركات ومجهود األيّام الغابرة ،لطأمنة
أنفسهم .ما ال يضط ّرهم أن يتعاملوا مع الحقيقة التي تتناول معركة متو ّجبة
عليهم أن يخوضوها .حال كربياؤهم دون اعرتافهم بالحقيقة .عندما يتق ّبل املرء
الحقيقة ،عندها فقط يستطيع أن يتوب عن الخطأ.
خالل سنني قليلة ،استسلم ما يقارب نصف الذين تف ّرقوا ،للعقائد الخاطئة،
ومل يعد باستطاعتهم ال ّرجوع إىل عالقتهم مع الله .واستم ّر ال ّدمار عىل الهيكل
وحي .نجا هذا الثلث األخري من املوجة األوىل من ال ّدمار .أنمّ ا أعلن الختم
ال ّر ّ
السيف قد عاد يرضب مع املوت والجوع ،عىل الذين بقوا.
ال ّرابع ،أ ّن ّ
كان ال ّنصف الثّاين من هذا الثلث األخري مرتبطاً مع منظّمة أو اثنتني ،من املنظّامت
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الكبرية ،التي انبثقت من الكنيسة العامل ّية .اتّخذت احدى هذه املنظّامت إسم
كنيسة الله الح ّية ،واألخرى إسم كنيسة الله املتّحدة .عملت كلتاهام بجهد
إلعادة إحياء «عمل» املايض ،العمل الذي كان قد أنهاه الله بواسطة إيل ّيا آلخر
السيد هربرت و .أرمسرتونغ.
ال ّزمنّ ،
فشلت كلتا املنظّمتان يف مواجهة حقيقة ما حدث للكنيسة .وكان الله يجازيهام.
إنمّ ا هام رفضتا أن تسمعا.
الحقيقي .رفض معظم
وحي
ّ
مل يتمكّنوا من التوبة ،ألنّهم مل يتق ّبلوا واقعهم ال ّر ّ
األخوة والكهنة يف هذه الفئات ،اإلعرتاف بحقائق أساس ّية ج ًّدا .فقط إن تق ّبلوها،
يستطيعون أن يتوبوا فعال ً .شُ ّبه إليهم أنّهم كنيسة الله ،لك ّنهم ظلّوا بعيدين
عن ال ّرجوع لعالقة حقيقيّة معه ،ألنّهم مل يتوبوا .قد أُبعدوا عن جسد املسيح.
ال يستطيعون التق ّبل أنّهم الودكية .يعتقدون أنّهم فيالدلفيا .يرون أنفسهم
«أفضل» مماّ يقوله الله عنهم .يرون أنفسهم «أغنياء مع ثروة متزايدة» ،بدل أن
يكونوا عميان روح ًّيا ،عريان وفاترين.
كل أحجار الهيكل قد ته ّدمت .فبالواقع ،معظمهم يعتقد
ال يستطيعون تق ّبل أ ّن ّ
حس وعن العامل ،وليس عن الكنيسة.
أ ّن نبوءة جبل ال ّزيتون تتكلّم عن هيكل يّ ّ
لن يعرتفوا أ ّن الله قد تق ّيأهم من فمه .فهكذا اعرتاف ،يتطلّب تواضع ج ّدي
تتمسك األغلب ّية بفكرة أنّهم فيالدلفياـ
وتق ّبل
حقيقي ملا يقوله الله أنّه ّ
حق .إنمّ ا ّ
ّ
يقومون «بالعمل» ،ينقلون البرشى للعامل ،ومل يت ّم تق ّيأهم بعد من فم الله.
معظمهم ال يعرتف أنّهم تف ّرقوا .مع ذلك كلّهم هم نتيجة التفرقة .هم ال
يعتقدون أنّه يت ّم فتح الختوم ،وأ ّن الختوم الستّة األوىل قد سبق وفتحت .هم ال
يص ّدقون أن هربرت و .أرمسرتونغ هو إيل ّيا املنتظر آلخر ال ّزمن .هم ال يص ّدقون
كل الحقائق األساس ّية إىل الكنيسة .هم ال يؤمنون أنّه أت ّم كالم
أنّه اسرتجع وأعاد ّ
لكل األمم .هم ال يؤمنون أن
كل العامل شهادة ّ
متّى  ،14 :24وكرز البرشى يف ّ
السيد تكاش هو
رجسة الخراب قد وقعت حقًّا يف الكنيسة .هم ال يؤمنون أ ّن ّ
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رجل الخط ّية وإنسان الهالك .هم ال يص ّدقون أ ّن نبوءات آخر ال ّزمن قد أرشفت
عىل نهاية تت ّمتها.
كل الذين تف ّرقوا تقري ًبا  ،مل يستطيعوا أن يص ّدقوا الله وابنه يسوع املسيح .مل
ّ
يستيقظوا بعد من واقع تقيؤ الله لهم.
قال الله يف الختم ال ّرابع ،أ ّن الكثريين بعد ،من الذين يحيطون بالكنيسة،
سيتحطّمون روح ًّيا .وهذا سببه رفضهم للتوبة .إنمّ ا لن يتحطّم الجميع .فقد
أكمل الله كالمه يف اإلصحاح الخامس من حزقيال ،آية  ،3وقال« :وخذ منه قليال
رصه يف أذيالك» (يف العربيّة تعني «جوانحك» ،عبارة اسخدمت مبعنى
بالعدد و ّ
الحامية).
غفت الكنيسة ،وتف ّرقت .و ُدعيت لتستيقظ .إنمّ ا ما لبثت أن عادت إىل حالها
روحي ،وهو
السابق .فالله وحده هو الذي يستطيع أن يوقظ من هو يف سبات
ّ
ّ
فقط يستطيع أن يبقيه صاح ًيا .فبأسلوبه هذا ،يعطي الله حاميته للبعض الباقي
من الذين تف ّرقوا .وهذا ما يقوله يف حزقيال « ، 8 :6وأبقي بق ّية ً إذ يكون لكم
السيف بني األمم عند تذر ّيكم يف األرايض»  .إنمّ ا ستتع ّرض هذه الفئة
ناجون من ّ
روحي« .وخذ منه أيضً ا وال ِق ِه يف وسط ال ّنار واحرقه
أيضً ا لتجارب كثرية وتقويم
ّ
بال ّنار .منه تخرج نار عىل ّ
كل بيت إرسائيل» (حزقيال .)4 : 5
مل تت ّم حتى اآلن هذه األمور .فعىل الله بعد ،أن يُوقظ أخوة من سباتهم .تقول
كل الذين
نبوءات عديدة أنّه لن يت ّم الخالص إال ل ِعرش ( ) ٪ 10الثلث األخري من ّ
ت ّم تفريقهم .وحتى اآلن ،يف هذا الوقت بالذّات ،أُعطيت فرصة الخالص فقط
ل ِعرش ( )٪ 10ذلك ال ِعرش .بعد نرش هذا الكتاب ،سيت ّم خالص أناس أكرث .فيكون
رشا كامال ً ،ويت ّم خالص العديد منهم بعد إطالق املحنة العظيمة عىل
الباقون ِع ً
األرض.
قوي
تتكلّم ختوم ال ّرؤيا األربعة األوىل ،عن الكنيسة وعماّ سيحدث لها من دمار ّ
يف نهاية ال ّزمن .إنمّ ا مع تتابع فتح الختوم ،ستتح ّول ق ّوة ال ّدمار التي يت ّم كشفها،
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وترتكّز عىل العامل ،بعي ًدا عن الكنيسة .تكشف الختوم األربعة األوىل ق ّوة دمار
تطلق عىل الكنيسة .وهي محنة روح ّية عظيمة.
عملت ق ّوة مد ّمرة عىل القضاء عىل الكنيسة .إنمّ ا لن يسمح الله لرجسة الخراب
هذه أن تقيض عىل قسم الهيكل املوجود اآلن ،بكامله .هذا جزء من عمل ّية
شاملة لوضع الكنيسة يف التجربة والعمل عىل تقوميها .سيت ّم خالص فئة من
الباقني الذين سيتغيرّ ون عند ظهور يسوع املسيح .فئة أخرى من هؤالء الباقني،
لن تتغيرّ يف ذلك الحني ،لك ّنها ستعيش يف العامل الجديد اآليت.
سيموت اآلخرون الذين ابتعدوا عن الحقيقة ورفضوا التوبة .سينتظر القليل
منهم القيامة األخرية ،ليتلقّوا الحكم األخري .إنمّ ا ستكون للكثري منهم ،قيامة
للحياة يف نهاية األلف عام من ُملك يسوع املسيح .سيتمكّنون عندها من التوبة،
عن تلك األمور التي مل يستطيعوا أن يتوبوا عنها يف عهد الودكية .سيتمكّنون
أن يعيشوا م ّرة ثانية يف أجساد فانية ،إن اختاروا هم ذلك ،ليتوبوا ويستم ّروا
كل ذلك
وحي ،ليصبحوا جز ًءا من عائلة الله األبديّة .سيت ّم رشح ّ
يف من ّوهم ال ّر ّ
السادس.
بتفصيل أكرث يف الفصل ّ

انتقال يف ال ّزمن

والسادس تح ّول يف مجريات األحداث التي كانت ترضب
يكشف الختم الخامس ّ
الحس ّية ـ
الكنيسة (إرسائيل ال ّروح ّية) ،لتبدأ اآلن برضب العاملّ ،
خاصة إرسائيل ّ
األمم املعارصة إلرسائيل العهد القديم.
«وملّا فتح الختم الخامس رأيت تحت املذبح نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة
الله ومن أجل الشّ هادة التي كانت عندهم .ورصخوا بصوت عظيم قائلني حتى
الساكنني عىل
السيد الق ّدوس
ّ
والحق ال تقيض وتنتقم لدمائنا من ّ
متى أ ّيها ّ
األرض .فأعطوا ّ
كل واحد ثيا ًبا بيضً ا وقيل لهم أن يسرتيحوا زمانًا يس ًريا أيضً ا حتى
يكمل العبيد رفقاؤهم وإخوتهم أيضً ا العتيدون أن ُيقتلوا مثلهم» (رؤيا يوح ّنا
الالهويت  9 :6ـ .)11
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بعد ال ّدمار الذي لحق الكنيسة عند فتح الختوم األربعة األوىل ،يبقى زمن قليل
كل الذين ماتوا
كل يشء ويقام ملكوت الله عىل األرض .بالطبع ّ
قبل أن يت ّم ّ
بيسوع ،ال يزالون من عداد األموات .ال يتكلّمون .إنمّ ا زمن طويل قد م ّر ،ونحن
نقرتب إىل املنتهى ،والذين ال يزالون عىل قيد الحياة قد اختربوا آالم عظيمة
الصخة ال ّروحيّة:
بسبب أحداث تلك الختوم األربعة األوىل ،حتى رصخوا جمي ًعا رّ
«إىل متى ،أ ّيها ال ّر ّب؟»
يف هذا الوقت ،يخفّف الله آالم شعبه ،أولئك الذين يدعوهم ليكونوا جز ًءا من
كل الذين تألّموا،
الذين سيبقون يف األخري .فيقول لهم أنّه سيت ّم قري ًبا اسرتجاع ّ
وأنّنا نقرتب من نهاية تحقيق املرحلة األوىل من الهدف الذي يعمل عليه يف
كل الذين يتألّمون ويحفظون كلمة الله والشّ هادة التي
خطّة الخالص للبرشيّةّ .
يحملونها ،سيلبسون ثيابًا بيضً ا.
عند فتح هذا الختم ،سيتس ّنى للباقني أن يفهموا أكرث ويركّزوا عىل األمور التي
خصوصا خالل فتح الختوم األربعة األوىل .عند فتح هذا الختم
حدثت من قبل،
ً
ويتحضون ملا سيأتيهم بعد.
أيضً ا ،سريكّز هؤالء الباقون أكرث
رّ

السادس
الختم ّ

ّ
كل تاريخ البرشيّة .فهو مي ّهد
مأساوي من ّ
السادس عىل ال ّزمن األكرث
ّ
يدل الختم ّ
الطريق لألحداث ال ّنهائ ّية التي ستأيت ،قبل مجيء ملكوت الله عىل األرض .هو
يختم تت ّمة العمل املم ّيز ج ًّدا ،الذي بدأ الله القيام به منذ  6000سنة .يف هذا
كل الذين سيُد َعون ويت ّم اختيارهم للقيامة
ال ّزمن بالذّات ،سيح ّدد الله نهائيًّا ّ
األوىل يف ملكوته.
سيكشف عن هذه املناسبة البالغة األهم ّية ،يف خض ّم اإلعالن عن زمن غضب
ال ّر ّب (آلخر ال ّزمن) ،الذي هو عىل وشك أن يرضب األرض قري ًبا .لكن قبل أن
يأيت زمن اإلضطرابات األخرية عىل األرض ،سيت ّم ختم املجموع النها ّيئ ،للذين
سيكونون يف القيامة األوىل .يركّز الله عىل هذا قبل فتح آخر ختم .انمّ ا أ ّوال ً،

170

النبوي
آخر ال ّزمن
ّ

السابع.
يحذّرنا الله من ّ
كل ما سيؤ ّدي إىل فتح الختم ّ
السادس واذا زلزلة عظيمة حدثت والشّ مس صارت
«ونظرت ملّا فتح الختم ّ
ملتف
السامء انفلقت كدرج ّ
سوداء كمسح من شعر والقمر صار كال ّدم ،ونجوم ّ
ّ
وكل جبل وجزيرة تزحزحا من موضعهام .وملوك األرض والعظامء واألغنياء
وكل عبد ّ
واألمراء واألقوياء ّ
وكل ح ّر أخفوا أنفسهم يف املغاير ويف صخور الجبال
والصخور اسقطي علينا واخفينا عن وجه الجالس عىل
وهم يقولون للجبال ّ
العرش وعن غضب الخروف .أل ّن قد جاء غضبه العظيم ومن يستطيع الوقوف»
(رؤيا يوح ّنا الالهويت 12 :6ـ .)17
الحس ّية التي وصلت أخ ًريا
السادس ،اإلنتقال
الزمني اىل الشّ ّدة ّ
يُعلن فتح الختم ّ
ّ
وهي عىل وشك أن تبدأ ،بعد انتهاء املحنة ال ّروحيّة العظيمة ،ووضع الكنيسة
كريس املحاكمة .قد جاء أخ ًريا آخر ال ّزمن عىل اإلنسان ،قرابة انتهاء حكمه
عىل ّ
الذّايت املعينّ له مل ّدة  6000سنة ،وستتزعزع أساسات العامل .سيواجه اإلنسان
اإللغاء الكليّ لذاته ،إن مل يتد ّخل الله.
السادس من ال ّرؤيا ،نظرة شاملة عن
يعطينا هذا املقطع األخري من اإلصحاح ّ
لكل الباقني من البرش ،الذين سيهربون
الكارثة التي ستيل وعن ما سيحدث ّ
من هذا الغضب ويطلبون اإلختباء ،يف نهاية هذا ال ّزمن األخري عند فتح الختم
السابع.
ّ
إنمّ ا أ ّوال ً سأديل ببعض التك ّهنات املأساويّة التي سريفضها الكثري منكم ،ألنّها
تتض ّمن آال ًما وعذابات كثرية.
كل العامل يعرف ما يعني تاريخ  11أيلول  !2001عند مج ّرد ذكره ،سيفكّر العامل
ّ
بربجي نيويورك الذان تحطّام وقتال مئات األرواح .يف نفس ذلك اليوم،
تلقائ ًّيا
ّ
وقعت طائرة عىل البنتاغون .كان هذا حدث ًا نبويًّا يُت َّمم عىل العامل ،وليس عىل
الكنيسة! وكان بذلك العالمة لإلنتقال يف ال ّزمن للبدء بتت ّمة نبوءات آخر ال ّزمن.
سيزداد هذا الرتكيز باألحداث عىل العامل ويؤ ّدي إىل حرب عامل ّية ثالثة.
أواجه ،يف هذا الوقت بالذّات ،صعوبة كبرية يف الكتابة ،ويؤسفني ج ًّدا ما وجب
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يل أن أقوله .قد أعطاين الله عمال ً ألنجزه .وكتابة ما سييل هو جزء منه .وهذا
ع ّ
األمر ال يطيب يل ،بل بالعكس ،هو يؤملني ج ًّدا ،أل ّن الله قد أراين بوضوح ما
يل كث ًريا القيام به ألسباب أخرى كذلك.
سيأيت .يصعب ع ّ
حقيقي ،عامل ًا مسبقًا أنّهم سيكرهونك لذلك؟
هل تقبل مه ّمة إخبار ال ّناس ما هو
ّ
سيتم ّنى البعض املوت يل ،لقول ما سأقوله .وهذا أيضً ا أراين إيّاه الله ،إنمّ ا ليس
كل هذا ما يس ّبب يل األمل من ال ّداخل ،ألنّني لست أتألّم لذايت.
ّ
يل من أوتيل غيلورد أوبريلند
أكتب اآلن وأنا جالس عىل رشفة الفرع ال ّداخ ّ
 ،Gaylord Opryland Hotelيف ناشفيل ،تينييس ،من جهة الشّ الل املصنوع عىل يد
إنسان ،تحت سقف عىل شكل ق ّبة كبرية من زجاج ،حيث نبات زاخر وخصب،
كل النواحي .ج ّو هادئ وجميل ج ًّدا ،حيث أناس من
ونوافري مياه ،وماميش يف ّ
كل األعامر .واليوم نجد مئات التّالميذ من عمر  11و 12عا ًما ،ا ُو َيت بهم من
ّ
املدارس املجاورة تكر ًميا لتف ّوقهم .فأنا أنوح من أجل هؤالء األوالد ومن أجل
كل أرجاء أمريكا.
املاليني مثلهم يف ّ
لن يطول الوقت مبعظمهم حتّى ميوتوا .كانت كارثة  11أيلول إنذا ًرا ملا سيأيت.
كل هذا ـ برشى ملكوت
السار بعد حدوث ّ
هذا ليس بخرب جيّد ،إنمّ ا يأيت الخرب ّ
الله اآليت .فام عليك إال أن تركّز عىل هذا امللكوت القريب .ما يقول ال ّر ّب أنّه
سيحدث ،سوف يحدث ،وقري ًبا ج ًّدا.
 11أيلول غيرّ العامل .كثريون يعرفون أ ّن هذه حقيقة ،إنمّ ا ال يفهمون كرب أهم ّية
ذلك .نتيجة أعامل ذلك اليوم البغيضة ،ال ّناتجة عن عقول شيطان ّية ،ستؤ ّدي إىل
حرب عامليّة ثالثة .هذه األحداث ،ور ّد الواليات املتّحدة (منسىّ ) ،ور ّد أخيها،
األمم املتّحدة (أفرايم) ،هي بالتحديد األمور التي غيرّ ت لألبد ،مواقف وتحالفات
األمم يف هذا ال ّزمن األخري .فقد تأث ّر بها العامل العريب والشرّ ق األوسط وأوروبا
وكل هذا ت ّم ذكره يف النبوءات.
وآسيا .فقد ه ّز ذلك اليوم العامل ومسارهّ .
أعطي للواليات املتّحدة األمريك ّية ،خالل القرن األخري ،أعظم ثروة وأقوى سلطة،
ألي أ ّمة أخرى من قبل يف تاريخ األرض .قد كان لها ما وعد
مل يسبق أن أُعطيا ّ

172

النبوي
آخر ال ّزمن
ّ

به الله ابراهيم ،إسحق ويعقوب .هذا اإلزدهار هو نتيجة الوعود التي أوفاها
الله ،وجاءت متا ًما كام أعطاها الله ،يف نهاية عهد اإلنسان ـ يف نهاية  6000سنة
كل ما متلكه هذه األ ّمة يأيت من الله .إنمّ ا كام حدث مع
من حكم اإلنسان الذّايتّ .
الكنيسة يف عهد الودكية ،أصبحت أمريكا مغرورة ومتعاظمة برثوتها وخرياتها.
األسايس الذي جعلها تكرهنا.
السبب
تشهد ّ
كل األمم عىل هذه الحقيقة .وهذا ّ
ّ
سيتّضع هذا البلد ،إحدى قبائل إرسائيل العهد القديم ،أمام الله .وسيحدث هذا
قبل اندالع الحرب العامل ّية الثالثة .ستأيت الضّ يقة عىل هذا البلد وعىل أمم العهد
القديم املتف ّرقة األخرى.
السلطة ،الحكومة) ،رضبة
تلقّت األشياء التي ترمز إىل عظمة هذه األ ّمة (الرثوةّ ،
رمزيّة عظيمة ،يف ذلك اليوم األسود من شهر أيلول .تلقّى املركز اإلقتصادي لتلك
األ ّمة ـ أ ّمة أُح ّبها أنا بعمق ـ رضبة كادت تقيض عليها كل ًّيا ،والتي أوشكت أن
تشل اقتصاد األ ّمة بكاملها واقتصاد العامل .ما اضط ّر األسواق أن تغلق أبوابها
ّ
لوقت ،حتى تعيد تنظيم ذاتها.
كل ما هو
سقط بر َجني شاهقَني .وهذا تنبيه وتحضري ملا سيلحق .سيتحطّم ّ
كل األمم قبل
«متعا ٍل» يف هذه األ ّمة .ستكون أ ّول أ ّمة تسقط ،رم ًزا لسقوط ّ
مجيء يسوع املسيح يف ملكوت الله.
لن تنجو العاصمة واشنطن .ستتحطّم هذه الحكومة وق ّوتها العسكريّة وينتهي
وجودها .ما سيحدث لهذه األ ّمة وألمم العهد القديم املعارصة األخرى ،سيبدأ
كل ما يقال هنا ،انمّ ا قري ًبا
السابع .لن تتمكّن اآلن من تصديق ّ
لحظة فتح الختم ّ
كل يشء ،ستفهم أكرث وتص ّدق .عندها سيكون لك الخيار يف أن
ج ًّدا حني يبدأ ّ
تتوب أم ال ،وأن تطلب الغفران واملساعدة من الله ،يك تعيش يف طريقه للحياة،
وت َُرسل إىل عامله الجديد الذي سيحكمه ابنه.
كل أ ّمة وبلد ،كب ًريا كان أم صغ ًريا (الجبال
نعم يف ذلك اليوم ،9 /11 ،تأث ّرت ّ
وصعقت .كان ذلك مق ّدمة لذاك ال ّزمن
والجزر النبويّة) مبا حدث .فقد ُصدمت ُ
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الذي سيأيت قري ًبا .فقد حان زمن غضب الله .من سيستطيع الوقوف؟ هذا ما
السادس!
أعلنه الختم ّ
عند سقوط الرب َجني ،غطّت سحابة سامء نيويورك ،فغابت الشّ مس واسو ّد الج ّو.
كل هذا هو إنذار
وآثار الغبار يف الهواء جعل القمر وال ّنجوم تبدو بلون أحمرّ .
ملا سيأيت قريبًا بشكل أعظم ،عىل مناطق واسعة من األرض.
السابع.
السادس هو إنذار وتنبيه ملا سيلحق باألرض لحظة فتح الختم ّ
فتح الختم ّ
نحن يف آخر ال ّزمن .لقد دخلناه فعال ً .وعليك أن تعي مل ًّيا وتفهم أ ّن نبوءات
آخر ال ّزمن التي كانت مخف ّية عن اإلنسان ،قد كشفت اآلن ،وقد سبق وفتح ستة
السبعة الواردة يف ال ّرؤيا.
من الختوم ّ

عمل العنرصة الطويل األمد

السادس نظرة شاملة فقط عن الذي سيأيت عىل العامل ،فيام
ال يُعطي الختم ّ
يتح ّول الهدف من الكنيسة إىل العامل ،إنمّ ا أيضً ا يكشف هذا الختم ،تكملة العمل
الذي عمل عليه الله لفرتة ستة آالف سنة .فخالل هذه امل ّدة من ال ّزمن ،ما بني
السابع ،سينتهي هذا العمل العظيم.
السادس وفتح الختم ّ
الختم ّ
الخاصة ،واللجوء إىل
أناسا للتوبة عن طرقهم
ّ
خالل  6000سنة تقري ًبا ،دعا الله ً
تكوين أسلوب مق ّدس ومستقيم .كان هذا عمل العنرصة ،الذي أُنجز مبعظمه
خالل فرتة  2000سنة ،داخل الكنيسة .فقد دعا الله الذين ستكون لهم باكورة
ال ّروح يف ملكوته اآليت ،عند عودة يسوع املسيح كملك امللوك .لقد عمل الله
السادس هذا ،عندما تنتهي هذه العمليّة ويت ّم
مط ّوال ً ليصل إىل زمن فتح الختم ّ
كل الذين سيكونون جز ًءا من ملكوته.
ختم ّ
السابع أن يفتح قبل إمتام هذه العمل ّية .فاملالئكة هم بانتظار
ال ميكن للختم ّ
إنهاء ال ّر ّب اختياره للذين سيكونون يف القيامة األوىل وتجهيزهم وختمهم ،قبل
أن يسمح لهم بإنزال مرحلة رضباتهم آلخر ال ّزمن.
«وبعد هذا رأيت أربعة مالئكة واقفني عىل أربع زوايا األرض ممسكني أربع

174

النبوي
آخر ال ّزمن
ّ

تهب ريح عىل األرض وال عىل البحر وال عىل شجرة ما .ورأيت
رياح األرض ليك ال ّ
الحي فنادى بصوت عظيم
مالكًا آخر طال ًعا من مرشق الشّ مس معه ختم الله ّ
رضوا األرض
رضوا األرض والبحر قائال ً ال ت ّ
إىل املالئكة األربعة الذين أُعطوا أن ي ّ
وال البحر وال األشجار .حتى نختم عبيد إلهنا عىل جباههم» (رؤيا يوح ّنا اللالهويت
1 :7ـ .)3
هذه املالئكة األربعة التي مل يسمح لها أن ترضب األرض بعد  ،هي األربعة
السابع .هذا سيعلن بداية
املالئكة نفسها التي ستب ّوق ابواقها عند فتح الختم ّ
السنوات وال ّنصف من الضّ يقة العظيمة.
آخر الثّالث ّ
لن يُسمح لألربعة املالئكة البدء بالضّ يقة املاديّة عىل هذا العامل قبل أن يح ّدد
كل الذين ماتوا يف املسيح قد ح ّدد
الله نهائيًّا من سيكون يف القيامة األوىلّ .
عددهم ـ باكورة القيامة األوىل .فقد سبق وختم مصريهم .واآلن يت ّم ختم مصري
الذين ال يزالون عىل قيد الحياة والذين اختارهم الله ليكونوا رشكاء معهم.
عمل العنرصة هو العمل عىل أولئك الذين سيعودون مع يسوع املسيح كجزء
من ملكوته ،الذين سيكونون جز ًءا من الهيكل الذي قام ال ّر ّب ببنائه مل ّدة 6000
سنة .أل ّن الله هو الباين ،فالبناء صحيح ج ًّدا ومضبوط! فقد رسم الله التخطيط،
كل حجر فيه.
وصقل ّ
أقل مام يجب أن تكون عليه.
عدد الحجارة تلك مضبوط .فهي ليست أكرث وال ّ
وهي ستك ّون الهيكل ،تحدي ًدا كام ص ّممه الله ليكون .القيام بهذا العمل هو
كل تفاصيله،
مجد لعظمة الله وسلطته يف تنفيذه .هذا الهيكل هو صحيح يف ّ
متا ًما كام ص ّممه الله قبل تأسيس العامل.
«كام اختارنا فيه قبل تأسيس العامل لنكون ق ّديسني وبال لوم ق ّدامه يف املح ّبة اذ
رسة مشيئته ملدح مجد نعمته
سبق فع ّيننا للتب ّني يسوع املسيح لنفسه حسب م ّ
التي أنعم بها علينا يف املحبوب» (رسالة بولس ال ّرسول إىل أهل أفسس .) 6- 4 :1
كل
السادس التت ّمة ال ّرائعة لعمل الله الذي دام  6000سنةّ .
يعلن فتح الختم ّ
الذين سيكونون جز ًءا من عائلته ،منذ الحصيلة األوىل من البرشيّة ،سيت ّم تعيينهم
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وختمهم قبل مجيء املحنة العظيمة عىل العامل .إنمّ ا قبل أن يدخل أولئك البواكري
العائلة ،سيم ّر العامل بزمن اضطرابات وضيقات مل يشهدها بعد تاريخ اإلنسان.
متا ًما كام تحسب األيّام لتعرف متى يكون يوم العنرصة ،هناك رقم مضبوط
ومعينّ للبواكري الذين هم نتيجة عمل العنرصة( .سنرشح عن هذا اليوم املق ّدس
كل يشء وما يبنيه هو تا ّم وصحيح! كان
السادس) .الله كامل يف ّ
الحقاً يف الفصل ّ
الله يبني هيكال ً روح ًّيا خالل الستة آالف سنة املاضية .يتألّف هذا الهيكل من
كل الذين سيكونون الباكورة يف عائلته عند مجيء ملكوته عىل األرض.
ّ
«وسمعت عدد املختومني مئة وأربعة وأربعني ألفًا مختومني من ّ
كل سبط من
بني إرسائيل» (رؤيا يوحنا .) 4 : 7
هذا الرقم هو صحيح وكامل بالنسبة إلرادة الله .هؤالء فقط ،هم الذين
سيقومون من املوت ليكونوا أعضا ًء يف عائلة الله عند عودة يسوع املسيح.
كل
قسم هؤالء البواكري إىل  12000من ّ
استخدم الله ال ّرقم  12للكامل عندما ّ
سبط من أسباط إرسائيل اإلثنا عرش .نتكلّم هنا عن إرسائيل ال ّروح ّية وليس عن
أسباط إرسائيل الحقيق ّيني.
رغم أنّنا تكلّمنا عن ذلك سابقًا ،إال أنّنا سنزيد عليه اآلن ،مبا أ ّن هذه األمور قد
ذُكرت يف ِسفر ال ّرؤيا وعند فتح هذا الختم.

 144000يرجعون مع املسيح

بكل وضوح عن املئة واألربعة واألربعني ألفًا.
من امله ّم أن نفهم ج ّي ًدا ما كُتب ّ
«ث ّم نظرت وإذا خروف واقف عىل جبل صهيون ومعه مئة وأربعة وأربعون
السامء كصوت مياه
ألفًا لهم إسم أبيه مكتو ًبا عىل جباههم .وسمعت صوتًا من ّ
كثرية وكصوت رعد عظيم .وسمعت صوتًا كصوت ضاربني بالقيثارة يرضبون
بقيثاراتهم .وهم يرتنمّ ون كرتنيمة جديدة أمام العرش وأمام األربعة الحيوانات
والشّ يوخ ومل يستطع أحد أن يتعلّم الرتنيمة إال املئة واألربعة واألربعون ألفًا
الذين اشترُ وا من األرض .هؤالء هم الذين مل يتن ّجسوا مع ال ّنساء ألنّهم أطهار.
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هؤالء هم الذين يتبعون الخروف حيثام ذهب .هؤالء اشترُ وا من بني ال ّناس
باكورة الله وللخروف ويف أفواههم مل يوجد ّ
غش ألنّهم بال عيب ق ّدام عرش الله»
(رؤيا يوح ّنا الالهويت 1 :14ـ )5
الحساب واضح وال ّرقم مضبوط! هؤالء هم الباكورة الذين اشترُ وا من بني ال ّناس.
الستة آالف سنة
اكتملت العمليّة .هؤالء هم ّ
كل الذين اشترُ وا من البرشيّة خالل ّ
املاضية.
السابع واإلصحاح ال ّرابع عرش من ال ّرؤيا ،عن املوضوع
يف الحقيقة ،يتكلّم اإلصحاح ّ
نفسه ،وهو موضوع املئة واألربعة واألربعني ألفًا .يف الوقت الذي أُعطيت فيه
اآلية  4من اإلصحاح  ، 7مل يكن ال ّرقم قد اكتمل بعد .إنمّ ا كان بصدد العمل عليه.
عند اإلصحاح  ،14اكتمل ال ّرقم واملئة واألربعة واألربعون ألف شخص هم قامئون
من املوت ،مع املسيح.
السابع،عن فئة مع ّينة ورقم مح ّدد من اإلرسائيل ّيني
ليس املوضوع ،يف اإلصحاح ّ
الحسيني الذين سيتلقّون الحامية الجسديّة من ضيقة آخر ال ّزمن .وليس أيضً ا
ّ
عن رقم مح ّدد من شعب الكنيسة الذي سيتلقّى الحامية.
الحظ ما قال بعد أن ذكر األسباط اإلثني عرش« :بعد هذا نظرت وإذا جمع كثري
مل يستطع أحد أن يع ّده من ّ
كل األمم والقبائل والشّ عوب واأللسنة واقفون أمام
العرش وأمام الخروف مترسبلني بثياب بيض ويف أيديهم سعف النخل» (رؤيا
يوح ّنا الالهويت .)9 : 7
هذه ليست فئة جديدة غامضة .ليست فئة من األمم أو من كنيسة الودكية
الذين سيُخلَّصون من الضيقة العظيمة ،كام ال يزال يعتقد البعض .تنقلنا هذه
بكل بساطة إىل زمن ييل ،وترينا ما سيكون مع املئة واألربعة واألربعني ألفًا،
اآلية ّ
الذين سبق وت ّم ختمهم يف اآلية .3
ال أحد يستطيع أن «يع ّدهم» .ما يعني أ ّن الله فقط هو الذي يعرف عددهم
املح ّدد ،مبا أنّه هو الذي جمع العدد .ال نستطيع أن نعرف وال بأيّة وسيلة ،كم
يل لهم( .آية.)4
اشرتى الله من ّ
كل ألفيّة ،إنمّ ا هو أطلعنا عىل العدد املجم ّ
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مع ذلك ،يأيت هذا الجمع يف نفس مكانة الذين ذُكروا يف اإلصحاح ال ّرابع عرش ـ
أولئك الذين اشترُ وا من البرشيّة .هؤالء هم كذلك ،ألنّهم يلبسون األبيض..« ،وقد
غسلوا ثيابهم وب ّيضوا ثيابهم يف دم الخروف» (رؤيا يوح ّنا الالهويت .)14 : 7
السؤال عماّ يكون هذا الجمع الكثري« .وأجاب واحد من الشيوخ قائالً يل
وكان ّ
هؤالء املترسبلون بالثّياب البيض من هم ومن أين أتوا .فقلت له يا س ّيد أنت
تعلم .فقال يل هؤالء هم الذين أتوا من الضّ يقة العظيمة وقد غسلوا ثيابهم
وب ّيضوا ثيابهم يف دم الخروف .من أجل ذلك هم أمام عرش الله ويخدمونه
نها ًرا وليال ً يف هيكله والجالس عىل العرش ّ
يحل فوقهم» (رؤيا يوح ّنا الالهويت
13 : 7ـ .)15
بكل وضوح كيف تح ّولوا من
تشكّل هذه الفئة هيكل الله .تبينّ اآليات التالية ّ
فان ّيني إىل أبديّني .هم اآلن أرواح ـ يف عائلة الله ال ّرو ّحية .مل يكن طريقهم سهال ً
كل من يُدعى ويولد يف عائلة الله ال ّروح ّية ،أن مي ّر بعمل ّية تهذيب
إىل هناك .عىل ّ
صب ويُصقل حج ًرا لهذا الهيكل.
مش ّددة ،وتجارب واختبارات ،حتى يُ ّ
مع بعض التعليامت األخرية التي أعطاها يسوع املسيح للكنيسة مساء الفصح،
فقد قال« :قد كلمتكم بهذا ليكون لكم يفَّ سالم .يف العامل سيكون لكم ضيق.
ولكن ثقوا .أنا قد غلبت العامل» (إنجيل يوح ّنا .)33 :16
تكلّم بولس عن األمور نفسها عندما قال« :لذلك اذ مل نحتمل أيضً ا استحس ّنا أن
نرتك يف أثينا وحدنا فأرسلنا تيموثاوس أخانا وخادم الله والعامل معنا يف إنجيل
املسيح حتى يث ّبتكم ويعظكم ألجل إميانكم يك ال يتزعزع أحد يف هذه الضّ يقات
فإنّكم أنتم تعلمون أنّنا موضوعون لهذا .ألنّنا ملّا ك ّنا عندكم سبقنا فقلنا لكم انّنا
عتيدون أن نتضايق كام حصل أيضً ا وأنتم تعلمون» (رسالة بولس ال ّرسول األوىل
إىل أهل تسالونييك .)4- 1 : 3
الضّ يقة واآلالم ليسوا بيشء جديد عند شعب الله .إنّهم جزء من دعوتهم .هنا
أهم ّية َمثل ال ّنار وصقل الذّهب والفضّ ة .يحتاج األخوة لنار تجربة كثرية حتى
يتح ّولوا ،ويُصقلوا ويُهذّبوا ُخلقًا مق ّد ًسا ومستقيماً فيهم .كام قال بطرس« :ليك
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تكون تزكية إميانكم وهي أمثن من الذّهب الفاين مع أنّه ميتحن بال ّنار توجد
للمدح والكرامة واملجد عند استعالن يسوع املسيح» (رسالة بطرس ال ّرسول
األوىل .)7 :1
عندما يقولون لنا أ ّن هذا الجمع «هم الذين أتوا من الضّ يقة العظيمة» ،يجب
كل من يريد أن يكون جز ًءا من عائلة الله ،يجب أن مي ّر بضيقة
أن نفهم أ ّن ّ
عظيمة يف هذا العامل .فبهذه العمل ّية يستطيع اإلنسان أن يتغيرّ  .وهؤالء الذين
سيأتون من الضّ يقة العظيمة ،ليسوا فقط هم الذين سينجون من ضيقة آخر
ال ّزمن اآلتية عىل العامل .عىل جميع املئة واألربعة واألربعني ألف شخص ،أن مي ّروا
بضيقات عظيمة يف حياتهم ليكونوا يف القيامة األوىل.
السابع وقبل أن تأيت الكوارث املاديّة عىل األرض،
نعم ،قبل أُن يًفتح الختم ّ
كل الذين سيكونون ضمن القيامة األوىل
سيكون عمل العنرصة قد انتهىّ .
سيكونون قد تح ّددوا و ُختموا.
السادس ،يف الوقت الذي أكتب
من رّ
الضوري أن تفهم أنّنا يف زمن فتح الختم ّ
فيه هذا الكتاب .نحن يف زمن اإلنتقال من نهاية الضّ يقة ال ّروحية عىل الكنيسة
الحسيّة عىل هذا العامل.
إىل بداية الضّ يقة ّ
السابع هو ال ّزمن النها ّيئ لتحديد
السادس وفتح الختم ّ
إن ال ّزمن بني فتح الختم ّ
هويّة البواكري يف هيكل الله .عندما يت ّم ختمهم ،سيأيت دمار عظيم عىل األرض
مبا أنّه لن يعد من يشء يعوق املالئكة األربعة.

السادس
الفصل ّ

الكشف عن مخطّط الله
كل ديانات األرض أنّه يعرف الحقيقة .وهذه هي املشكلة .آالف
يعتقد شعب ّ
من الديانات املختلفة ،تعلّم معتقدات تؤمن بص ّحتها .معتقدات تتنازع كليًّا أو
جزئ ًّيا مع الديانات األخرى.
كل الديانات التي ليس لها عالقة مع إله ابراهيم ،مثل
حتى ولو حذفنا جان ًبا ّ
البوذيّة ،الكونفوشيوس ّية ،الهندوس ّية ،التاوس ّية ،يبقى لدينا حواجز دين ّية
كل من اإلسالم واليهوديّة
وتنازعات بني املعتقدات .هناك إله واحد البراهيم .إنمّ ا ّ
الويص عىل املعتقدات الحقيقيّة ،األقرب إىل
واملسيحيّة التقليديّة ي ّدعي أنّه هو
ّ
إرادة الله .مع ذلك ال تتفق هذه الفئات الثالث مع بعضها البعض.
يخص الهدف واملخطّط
هذا اإلختالف
الديني هو الذي أبقى اإلنسان مخدو ًعا مبا ّ
ّ
الحقيقي لله .بقي هذا املخطط لغ ًزا للعامل منذ أيّام آدم وح ّواء ،إال بال ّنسبة
ّ
للقليلني الذين دعاهم الله .منذ أن خلق اإلنسان ،قام الله بدعوة القليلني فقط
وأعطاهم أن يفهموا ،فيد ّربهم ويصقلهم ويهذّبهم ،لزمن آت ،عندما سيتد ّخل
كل جهل وخداع وارتباك عند اإلنسان.
بنفسه وميحو ّ
كل جهل وسيكشف عن نفسه وعن حقيقة
قد أىت هاك ال ّزمن .سيمحو الله ّ
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كل من سيعيش يف العامل الجديد اآليت.
الخاص لإلنسان .سيفعل ذلك مع ّ
هدفه
ّ
كل هذا ،أنّه من غري امله ّم إن
العامل الذي سيحكمه ملكوت الله .والجميل يف ّ
ص ّدقت ذلك أم ال؛ فهذا سيحدث ال محالة ،متا ًما كام وصفناه يف هذا الكتاب.
واملؤسسات الدين ّية تعتقد أنّها تعرف الله وطرقه ،يبقى هدف
مع أ ّن املنظّامت
ّ
الستة آالف سنة املاضية.
رسا مل يُكشف إلاّ للقليلني ،طوال م ّدة ّ
ومخطّط الله ًّ
اآلن ،سيتغيرّ هذا الوضع .ربمّ ا ستكون أنت واح ًدا من الذين سيكون لهم الفرصة
أن يروا حقيقة الله .ستُعطى لك القدرة لتفهم ،أل ّول م ّرة ،محور مخطّط وهدف
الله .مبا أ ّن الله سيبدأ عمل ّية الكشف عن ذاته للذين سيعيشون يف العامل الجديد.
بعد تأسيس الكنيسة سنة  31بعد املسيح ،بدأ الله يكشف الحقيقة ألشخاص
أكرث ،انمّ ا ظلّت الكنيسة صغرية .كان يدعو القليلني فقط حتى يفهموا .كان هؤالء
يخضعون للتدريب حتى يتمكّن الذين يتك ّرسون كل ًّيا للعمل ّية من أن يشاركوا يف
رسا مخف ًّيا
إقامة ملكوت الله مع يسوع املسيح عند مجيئه .وبقيت حقيقة الله ًّ
عن العامل الباقي .وقد رشح بولس ذلك يف رسالته إىل الكورنث ّيني.
رس بالنسبة للعامل ،ال يستطيع اإلنسان
«بل نتكلّم (الكهنوت) بحكمة الله يف ّ
رس ( ّ
أن يفهم حقيقة الله إن مل يكشفها هو له) الحكمة املكتومة التي سبق الله
فع ّينها قبل ال ّدهور (قبل ال ّدهر الذي ُوضع اإلنسان فيه عىل األرض) ملجدنا
(مجد الذين ُدعيوا للحقيقة ،الذين ُدعيوا للكنيسة) التي مل يعلمها أحد من
رب املجد .بل كام هو مكتوب ما مل
عظامء هذا ال ّدهر .أل ّن لو عرفوا ملا صلبوا ّ
تر عني ومل تسمع أذن ومل يخطر عىل بال إنسان ما أع ّده الله للذين يح ّبونه
(يستشهد بإشعياء  )4 :64فأعلنه الله لنا (الذين دعاهم للكنيسة) نحن بروحه.
ألنّ ال ّروح يفحص ّ
كل يشء حتى أعامق الله .ألنّ َمن ِمن ال ّناس يعرف أمور
الحس ّية عىل التحليل
اإلنسان إال روح اإلنسان الذي فيه (طبيعة اإلنسان وقدرته ّ
الحس الذي يحيطه) .هكذا أيضً ا أمور الله ال يعرفها أحد إال روح الله
مع العامل يّ ّ
(الله هو يختار من سيكشف له حقيقته .فقط عندما تعمل روح الله باإلنسان،
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يستطيع هذا األخري أن يفهم فعال ً الحقيقة) .ونحن مل نأخذ روح العامل بل ال ّروح
الذي من الله لنعرف األشياء املوهوبة لنا من الله» (رسالة بولس ال ّرسول األوىل
إىل الكورنث ّيني 7 :2ـ .)12
رسا للعامل ،باستثناء الذين
قال لهم بولس أ ّن حقيقة الله وطريقه يف الحياة تبقى ًّ
يعطيهم الله من روحه .عندها فقط يستطيع املرء أن يفهم حقًّا ما هو روحا ّين.
الحس الذي يحيط به،
اإلنسان هو
ّ
جسدي وال يستطيع أن يتعامل إال مع العامل يّ ّ
إال إن أعطاه الله املساعدة التي يحتاجها ـ روحه.
وهذا ما يصنعه الله اآلن عىل األرض .دعا الله خالل فرتة  4000سنة من عمر
اإلنسان عىل األرض ،القليل ج ًّدا من الناس ،وأعطاهم املعرفة وعمل بهم
ليتحضوا لل ّزمن اآليت ،حيث سيخدموا الله يف ملكوته عند مجيئه .ث ّم بعد إقامة
رّ
الكهنوت ،وبعد موت وقيامة يسوع املسيح ،بدأ الله يعمل مع أعداد أكرب من
العامل ويدعوهم إىل كنيسته .لكن ظلّت الكنيسة صغرية بحجمها .من املجدي
خاصة الذين يف املسيح ّية التقليديّة.
هنا ذكر حقيقة أساس ّية مل يفهمها العاملّ ،
يعتقد الكثريون يف املسيح ّية التقليديّة أنّهم يستطيعون إقناع شخص ما
فيهتدي ويق ّدم قلبه لله .لذلك تدعو فئات كثرية لإلهتداء لل ّدين .يعتقدون
أنّه مبجهودهم يستطيعون حمل البعض عىل املجيء إىل املسيح .يعتقدون أنّه
بإمكانهم مساعدتهم عىل اإلهتداء إىل ال ّدين .إنمّ ا الله ال يعمل هكذا .أنظر ما
قاله يسوع املسيح عن الذين يستطيعون أن يجيئوا إليه.
«ال يقدر أحد أن يقبل إ ّيل إن مل يجتذبه اآلب الذي أرسلني وأنا أقيمه يف اليوم
األخري» (إنجيل يوح ّنا .)44 :6
ال يفهم ال ّناس هذه اآلية .يقول لنا يسوع املسيح ،أن ال أحد يستطيع أن يأيت إليه
منطقي أو بعظة
أي نوع ،أو بتحليل
مبجهوده
ّ
أي إكراه من ّ
الخاص ،أو بواسطة ّ
ّ
ما ،إال اذا دعاه الله شخص ًّيا بنفسه بواسطة روحه .والله مل يفعل ذلك ،إال مع
القليلني الذين ُدعيوا ليكونوا يف ملكوت الله ،وليحكموا مع يسوع املسيح عند
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مجيئه .مجموع عدد الذين يدعوهم الله ،هو ما يشكّل املئة واألربعة واألربعني
ألفًا ،الذين سيقومون من املوت ويعودون إىل األرض مع املسيح.
لكل العامل .انّه ال ّزمن
رسا مخف ًّيا عن البرشيّة .إنمّ ا اآلن س ُيكشف ّ
بقي ّ
كل هذا ًّ
ليقوم الله بذلك .يركّز هذا الفصل عىل مخطّط الله وهدفه لإلنسان وكيف ّية
إمتامه له.
مع أنّنا نعيش يف آخر  6000سنة من حكم اإلنسان الذّايت ،يف زمن سيشهد فيه
العامل أسوأ اضطرابات وضيقة مل يشهد لها مثيل من قبل ،إنمّ ا هذا أيضً ا هوال ّزمن
كل األمور التي أُعطيت لإلنسان .أنت
الذي سيأيت فيه أكرث األمور إثارة من بني ّ
كل تاريخ البرشيّة! سيكون ال ّزمن الذي سييل هذه
تعيش يف أه ّم زمن من ّ
الضّ يقة العظيمة ،ال ّزمن األكرث إثارة واألكرث كامال ً من تاريخ اإلنسان .إنّه أكرب
وأعظم من أن يفهمه عقل اإلنسان .سيأيت عامل سالم حقيقي .عامل سعادة ويمُ ن
للجميع.

السبت
السابع ــ ّ
اليوم ّ

كل البرش حني يجعل هذا العامل يتّضع ،بواسطة الضّ يقة
سيفتح الله عقول ّ
كل األمم.
العظيمة .الضّ يقة التي ستنتهي مبجيء يسوع املسيح كملك امللوك عىل ّ
سيق ّدم الله حقيقته ،مخطّطه وهدفه ،لنسبة قليلة من ساكني األرض ،الذين
سينجون من تلك الضّ يقة العظيمة .عند إقامته ملكوته عىل األرض ،لن تعد
رسا مخف ًّيا بعد عىل اإلنسان .فقد قام الشّ يطان بخداع اإلنسان مل ّدة
حقيقة الله ًّ
 6000سنة .وهذا ما سينتهي اآلن.
تكشف الخطوط العريضة ملخطّط الله من خالل حقيقة أساس ّية حقّة ،الحقيقة
السبوت األسبوع ّية عىل خطّة الله الشّ املة،
التي تتكلّم عن سبت الله! تحتوي ّ
السنويّة عىل خصائصها.
والسبوت ّ
ّ
السبت
السبت ليحفظه ،مل يفهم معنى ّ
مع أ ّن شعب اليهود فهم متى يكون ّ
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يل ومل يحفظه كام أراده الله .فقد دان يسوع املسيح نفاقهم وتطبيقهم
الفع ّ
الغبي للقانون ،وقال لهم كيف ح ّولوا طرق الله إىل عبء عىل اآلخرين بدل
ّ
أن تكون مصدر فرح كام أرادها الله أن تكون .لطاملا وجد القادة اليهود خلال ً
بكل بساطة ،مل يفهموه! وهم ال
السبت ألنّهمّ ،
يف يسوع املسيح مبا ّ
يخص يوم ّ
يزالون ال يفهموه.
السبت .لقد انحدر الشّ عب العر ّيب بشكل
نعم ،خدع الشّ يطان العامل مبوضوع ّ
أسايس ،من اسامعيل إبن ابراهيم ،وهو يعتقد أ ّن يوم العبادة هو يوم الجمعة
ّ
اليهودي أيضً ا من ابراهيم وهو يحفظ اليوم
بالنسبة إليه .انحدر الشّ عب
ّ
الصحيح للعبادة ،لك ّنه ال يفهمه ،وقد جعله ثقال ً عليه.
ّ
معظم املسيحيّون يحفظون اليوم األ ّول من األسبوع (األحد) كيوم عبادة لله.
كام قلنا سابقًا ،قد تبعوا طرق عبادة بعل كام يف زمن العهد القديم .يدعونها
عبادة الله ويسوع املسيح ،إنمّ ا ال تزال هذه العبادة تحسب إلله الشّ مس القديم.
رسا بالنسبة
السابعّ ،
اذًا ،يبقى مخطّط الله الذي كُشف من خالل اليوم ّ
السبتًّ ،
لإلنسان.
الكل قد ُخدع! اآلن هو زمن التوبة ومعرفة الحقيقة! عندما
الكل عىل خطأّ .
ّ
السبت ،عىل الشّ عب أن يختار إن كان يريد أن
يكشف الله حقيقته عن يوم ّ
الخاصة أم ال .معظم ال ّناس يحفظون وير ّددون املعتقدات
يتوب عن طرقه
ّ
ال ّدين ّية التي تعلّموها من أهلهم .فينتقل الخداع بذلك من جيل إىل جيل .عندما
أنت وتطيع الله؟ حياتك تتوقّف عىل
حقيقي ،هل ستتوب َ
أنت ما هو
تعرف َ
ّ
أنت.
ذلك .حياة عائلتك وحياة أحبّاءك تتوقّف ربمّ ا عىل القرار الذي تتّخذه َ
أي رغبة يف ال ّنجاة من الشّ دة العظيمة والحياة يف العامل الجديد
إن كان لديك ّ
أي خيار غري أن تتوب وتق ّدم الطّاعة لله .تبدأ هذه العمل ّية
اآليت ،اذا ً ليس لديك ّ
السبت! عدم إطاعة الله اآلن ،يؤ ّجل فقط مواجهتك
السابعّ ،
بحفظك لليوم ّ
لنفس املشكلة م ّرة ثانية ـ يف نهاية األلف سنة من ُملك يسوع املسيح .عندها،
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ستقوم ثانية لحياة جسديّة لنفس الهدف ،وهو أن تختار إن كنت تريد أن تطيع
الله أم ال .الخيار لك .ال أحد غريك يستطيع أن يختار بدال ً عنك .سنرشح ذلك
بتفصيل أكرث الحقًا يف هذا الفصل.
بالسبت .إن كنت ترفض هذه الحقيقة
إن كان اآلن أم الحقًا ،عليك أن تبدأ ّ
األساسيّة من الله ،اذا ً أنت ترفض أن تضع نفسك وتعرتف أنّك كنت مخدو ًعا،
وكنت عىل خطأ .وهذا من أصعب األشياء التي ميكن أن يقوم بها أحد :اإلعرتاف
بالخطأ .كربياء الطبيعة اإلنسان ّية ،يجعل هذه امله ّمة شبه مستحيلة .إنمّ ا مع الله،
السبب سيقوم الله عىل جعل العامل يتّضع .إن ت ُركنا عىل
ّ
كل يشء معقول .لهذا ّ
سج ّيتنا ،سوف نستم ّر بنكرانه ونفشل يف التّوبة .إن مل تطلب التّوبة بنفسك ،ال
تأمل يف أن تلقى تقدمة الله يف ال ّنجاة من الضّ يقة العظيمة والحياة يف عامله
الجديد.
السابع من األسبوع .هذه هي الحال منذ أيّام آدم
السبت
األسبوعي يف اليوم ّ
يقع ّ
ّ
وح ّواء .فكام أقام األسبوع عند الخلق يف أسبوع ،ليتك ّون من سبعة أيّام ،هكذا
الستة األوىل ،يقوم
أقام الله ،مخطّطه لإلنسان ليتض ّمن  7000سنة .يف األيّام ّ
السابع يكون لل ّر ّب .أعطي اإلنسان  6000سنة
اإلنسان بأعامله ّ
الخاصة ،إنمّ ا اليوم ّ
السابع ،هكذا تكون آخر 1000
ليعيش عىل طريقته ،لكن كام الحال مع اليوم ّ
سنة ملكًا لله! هي زمن الله!
قصة نوح وكيف خلّصه الله لعامل جديد .نحن نعيش يف
قليلون هم من يص ّدقون ّ
زمن سيصعب عىل التّاس أكرث أن يص ّدقوا ،أ ّن الله سيخلّص اإلنسان لعامل جديد،
كل األمم .مع ذلك ،هذا ما سيحدث قريبًا ج ًّدا!
عندما يحكم ملكوته ّ

السبت ،منذ البدء
ّ

السموات واألرض
السبت .لذلك ،علينا أن نبدأ حيث البدء« .فأكملت ّ
لنتعلّم عن ّ
ّ
السابع من عمله الذي عمل .وبارك الله اليوم
وكل جندها وفرغ الله يف اليوم ّ
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السابع وق ّدسه .ألنّه فيه اسرتاح من جميع عمله الذي عمل الله خالقاً» (التكوين
ّ
 1 :2ـ.)3
السبت عندما ق ّدسه شخص ًّيا.
يجب أن يكون واض ًحا للجميع ،أن الله م ّيز يوم ّ
ألي يوم آخر من األسبوع« .ق ّدسه» يعني م ّيزه الستخدام وهدف
مل يفعل ذلك ّ
السادس (الجمعة) أو اليوم األ ّول (األحد) ،الستخدام
مق ّدس .مل مييّز الله اليوم ّ
لكل األزمنة،
السابع ّ
وهدف مق ّدس .كان هدف الله منذ البدء أن مي ّيز اليوم ّ
ليكون سبتًا لإلنسان.
السامء
الحظ بعد ،ما قاله الله عن تأسيس الوقت« .وقال الله لتكن أنوار يف جلد ّ
لتفصل بني ال ّنهار والليل .وتكون آليات (تحديد الوقت) وأوقات (يف العرب ّية :
مواعيد أو فصول) وأ ّيام وسنني» (التكوين .)14 :1
كلمة «أوقات» يف العربيّة تعني مواعيد ،يف نفس املعنى الذي نستعمله اليوم.
رصا يف الحياة قابل للحساب .فيمكننا أن
الوقت صحيح .جعل الله الوقت عن ً
ألي غرض نريده .يف بدء أسبوع الخلق،
نقيم ونح ّدد أوقات مع ّينة من ال ّزمن ّ
األسبوعي الذي
السبت
ح ّدد الله للبرشيّة ،أوقاتاً مع ّينة لنحفظها معه .مثال ً ّ
ّ
كل سابع يوم من
ال يتغيرّ  .يجب عىل اإلنسان أن يحفظ هذا املوعد مع اللهّ ،
األسبوع!
عظّم الله ذلك يف ِسفر الالويّني« .وكلّم ال ّر ّب موىس قائال ً كلّم بني إرسائيل وقل
لهم .مواسم ال ّر ِّب (يف العربيّة «مواعيد») التي فيها تنادون محافل مق ّدسة هذه
يف مواسمي (مواعيدي) .س ّتة أ ّيام ُيعمل ٌ
السابع ففيه سبت
عمل وأ ّما اليوم ّ
عطلة كحفل مق ّدس .عمال ً ما ال تعملوا .إنّه سبت لل ّر ِّب يف جميع مساكنكم.
هذه مواسم ال ّر ِّب املحافل املق ّدسة التي تنادون بها يف أوقاتها يف الشّ هر األ ّول يف
ال ّرابع عرش من الشّ هر بني العشاءين فصح لل ّر ِّب .ويف اليوم الخامس عرش (يوم
سنوي) من هذا الشّ هر عيد الفطري لل ّر ِّب .سبعة أ ّيام تأكلون
سنوي مق ّدس ،سبت
ّ
ّ
فطريًا» (الالويّني 1 :23ـ .)6
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السابع،
حاولت املسيح ّية التقليديّة حذف هذه الوص ّية التي تتكلّم عن اليوم ّ
السبت .مل يجدوا عي ًبا يف التسعة الوصايا من أصل العرشة ،لك ّنهم حاولوا التخلّص
ّ
السبت وق ّدسه» (الخروج .)8 :20
من الوص ّية ال ّرابعة التي تقول «أُذكر يوم ّ
السبت أصبح يوم األحد.
فهم إ ّما يحاولون حذف هذه الوص ّية أو يقولون أ ّن ّ
السامء واألرض والبحر
بعدها بع ّدة آيات يقول «أل ّن يف س ّتة أ ّيام صنع ال ّر ُّب ّ
ّ
السبت وق ّدسه»
السابع .لذلك بارك ال ّر ُّب يوم ّ
وكل ما فيها .واسرتاح يف اليوم ّ
(الخروج  .)11 :20مع ذلك ،حاول اإلنسان أن يحفظ أيّا ًما أخرى الستخدام
السبت هو عه ًدا أبديًّا
السابعّ ،
وهدف مق ّدس .إنمّ ا قال الله أ ّن حفظ اليوم ّ
(الخروج 15 :31ـ .)17
تغيرّ أسلوب الالويّني ،بطقوسهم وذبائحهم ،مع مجيء يسوع املسيح ،فتغيرّ ما
ُعرف بزمن العهد القديم إىل زمن العهد الجديد .مع ذلك ،خالل هذه الفرتة من
ال ّزمن ،مل يتغيرّ أب ًدا ،قانون الله املوجود يف الوصايا العرش.
السنويّة
والسبوت ّ
السبتّ ،
السابعّ ،
حفظ التالميذ وكنيسة العهد الجديد ،اليوم ّ
كذلك .بعد موت املسيح بثالثني عا ًما تقري ًبا ،علّم ال ّرسول بولس شعب الله
السبت.
بأهميّة حفظ يوم ّ
السابع من جميع
السابع هكذا واسرتاح الله يف اليوم ّ
«ألنّه قال يف موضع عن ّ
أعامله» (ال ّرسالة إىل العربان ّيني  .)4 :4رشح بولس كيف أ ّن إرسائيل رفض سامع
تعليامت الله ،ومل يكن باستطاعته سامعها ،ألنّه ينقصه اإلميان الذي ال يكون
إال بوجود روح الله .رشح بولس أ ّن الله وضع يو ًما مع ّيناً للشّ عب لسامع صوته
وتعليامته.
السابع) قبل اليوم إن
«يعينّ أيضً ا يو ًما (ح ّدد الله وعينّ يو ًما وق ّدسه ،وهو اليوم ّ
سمعتم صوته فال تقسوا قلوبكم» (ال ّرسالة إىل العربان ّيني .)7 :4
يرشح بولس أكرث ويقول عن الكنيسة« ،إذا بقيت راحة (يف اليونان ّية
السبت) لشعب الله .ألنّ الذي دخل
«ساباتيسموس»  ،Sabbatismosحفظ ّ
السبت) اسرتاح هو أيضً ا من أعامله
السابعّ ،
راحته (يف يوم الله األسبوعي ،اليوم ّ
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الخاصة ،ويبحث عن الحياة حسب طرق الله) كام
(يتوقّف عن طرقه الحيوان ّية
ّ
السابع) (9 :4ـ .)10
الله من أعامله (كام اسرتاح الله يف البدء يف اليوم ّ
والسنويّة) هي تعريف ـ عالمة ـ لشعب الله .أل ّن شعبه
سبوت الله (األسبوع ّية ّ
الحق ،كام يأمره الله.
فقط يعرفهم ويحفظهم يف ال ّروح ويف ّ
«وق ِّدسوا سبويت فتكون عالمة بيني وبينكم لتعلموا أين أنا ال ّر ُّب إلهكم» (حزقيال
.)20 :20
بالسبت.
إن كنت تريد أن تعرف الله ،فابدأ ّ

الفصح (عيد العبور )Passover
السنوي األ ّول
املوعد ّ

األسبوعي مخطّط الله لإلنسان الذي يدوم  7000سنة .أ ّول ستّة
السبت
يكشف ّ
ّ
السنوات األلف األخرية.
آالف سنة هي لإلنسان .لكن الله سيملك عليه خالل ّ
السنويّة ،التي أعطاها لنا لنحفظها
السبوت ّ
ينكشف مخطّط الله أكرث من خالل ّ
كل
معه مبواعيدها املح ّددة .املوعد األ ّول ليس سبتًا .إنمّ ا يجب أن يُحفظ أ ّوال ً ّ
السنويّة .اليوم املق ّدس األ ّول هذا ،هو الفصح .يبدأ مخطّط
السبوت ّ
سنة ،قبل ّ
الله للخالص بهذا اليوم .إن مل يتلقّى اإلنسان ال ِفصح (عيد العبور) ،ال يستطيع أن
يدخل يف عالقة مع الله .عند تلقّيه «الفصح» (العبور) ،يتمكن لإلنسان أن يبدأ
يف عمل ّية الخالص التي ستولّد له الربكات التي يريدها الله له.
السابع .أهم ّية
سنعرض أهم ّية توقيت عيد الفصح املح ّدد ،قرابة نهاية الفصل ّ
هذا التوقيت هو يف أساس الوسيلة ،التي بها يستطيع املرء أن يعرف املسيّا
وكل األشياء الخاطئة .فبتلك الوسيلة أيضً ا تستطيع أن تتع ّرف عىل
الحقيقي ّ
ّ
املعلّمني الخطأة .يجب أن نذكر هنا أ ّن اليهوديّة اآلن ،تحفظ الفصح بعد يوم
من التوقيت املفروض .تاريخ الفصح الحايل يف روزنامة ال ّرومان هو خاطئ.
سنرشح ذلك الحقًا.
السنويّة
ورد يف الالويّني  ،23جدول ّ
كل مواعيد الله ال ّزمنيّة .تبدأ املواعيد املق ّدسة ّ
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بالفصح« .يف الشّ هر األ ّول يف ال ّرابع عرش من الشّ هر بني العشاءين فصح ال ّر ّب»
(الالويّني .)5 :23
قصة الخروج من مرص .كان يف ذاك الوقت حني أعطى الله
كثريون يعرفون ّ
طريقة صالة الفصح لإلرسائيل ّيني.
«وكلّم ال ّر ُّب موىس وهارون يف أرض مرص قائال ً .هذا الشّ هر يكون لكم رأس
السنة .كَلِّام ّ
كل جامعة إرسائيل
الشّ هور (يبدأ يف ال ّربيع) هو لكم أ ّول شهور ّ
قائلني يف العارش من هذا الشّ هر يأخذون لهم ّ
كل واحد شاة بحسب بيوت اآلباء
شاة للبيت ...تكون لكم شاة ً صحيحة ً ذك ًرا ابن سنة .تأخذونه من الخرفان أو
من املاعز» (الخروج 1 :12ـ .)5
الصحيحة إىل يسوع املسيح الذي كان بال خطيئة .فَسرَّ بولس
ترمز هذه الشّ اة ّ
ّكن اف ُتديتم ال بأشياء تفنى بفضّ ة أو
ال ّرسول ذلك للكنيسة قائال ً« :عاملني أن ّ
ذهب من سريتكم الباطلة التي تقلّدمتوها من اآلباء بل بدم كريم كام من حمل
بال عيب وال دنس دم املسيح» (رسالة بطرس ال ّرسول األوىل 18 :1ـ .)19
ويكمل املوضوع يف الخروج« ،ويأخذون من ال ّدم ويجعلونه عىل القامئتني
والعتبة العليا يف البيوت التي يأكلونه فيها» (الخروج .)7 :12
وأيضً ا« ،فإنيّ أجتاز يف أرض مرص هذه الليلة وأرضب ّ
كل بكر يف أرض مرص من
ال ّتاس والبهائم .وأضع أحكا ًما ّ
بكل آلهة املرص ّيني .أنا ال ّر ّب .ويكون لكم الدّ م
عالمة عىل البيوت التي أنتم فيها .فأرى ال ّدم وأعرب عنكم .فال يكون عليكم
رضبة للهالك حني أرضب أرض مرص» (الخروج 12 :12ـ.)13
هذا يرشح ما سيت ّمم يسوع املسيح لإلنسان .هو ِفصحنا( ،تذكرة عبورنا) ،وبدمه
لكل األزمنة.
األبدي ـ حكم أخري ّ
سنتخلّص من دينونة الخطيئة ،التي هي املوت
ّ
«ألنّ أجرة الخطيئة هي موت .وأ ّما هبة الله يف حياة أبد ّية باملسيح يسوع ر ّبنا»
(رسالة بولس إىل أهل رومية  .)23 :6جزاء الخطايا التي مل ت ُغفر هو املوت ،حكم
أبدي.
أبدي ،موت ّ
ّ
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كان يسوع املسيح ،إبن الله ،حمل الله  ،تضحية الفصح ،قد قُ ّدم لإلنسان حتى
يخلص من املوت .فيعرب املوت ع ّنا .وهنا ،حيث يجب أن نبدأ يف مخطّط الله
للخالص .نبدأ بيسوع املسيح .نواجه جميعنا حكم املوت من أجل خطايانا إىل
حني نقبل بتضحية املسيح لينتزعها م ّنا .فقط دم املسيح الذي ُهرق من أجلنا،
يستطيع أن يُلغي هذا الحكم .هذه هي تضحية الله للعبور من أجلنا.
«من أجل ذلك كأنمّ ا بإنسان واحد دخلت الخط ّية إىل العامل وبالخط ّية املوت.
وهكذا اجتاز املوت إىل جميع ال ّناس إذ أخطأ الجميع» (رسالة بولس ال ّرسول إىل
أهل رومية .)12 : 5
الفصح ،هو بداية مخطّط الله للخالص .يجب أن ت ُغفر لنا خطايانا حتى نتمكّن
أن ندخل يف عالقة مع الله اآلب .فقط عند التّوبة والعامد ،نستطيع أن نبدأ
بعمل ّية التخلّص من عبء طبيعتنا اإلنسان ّية األنان ّية ،وسلطة الشّ يطان الذي
يبقينا يف الظّالم والخداع .هذه خطّة الله لنتخلّص من مرص ال ّروح ّية« .الذي
أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إىل ملكوت إبن محب ّته الذي لنا فيه الفداء
بدمه غفران الخطايا» (رسالة بولس ال ّرسول إىل أهل كولويس 13 :1ـ .)14
نوي ،متا ًما كام فعل املسيح ليلة ال ِفصح ،مع
الس ّ
تحفظ كنيسة الله هذا التذكار ّ
تالميذه بعد العشاء األخري.
أعطى بولس ال ّرسول تعليامت بخصوص هذا التذكار.
«ألنّني تسلّمت من ال ّر ِّب ما سلمتكم أيضً ا (كيف ّية حفظ الفصح) إ ّن ال ّر َّب يسوع
يف الليلة (ليلة الفصح) التي أسلم فيها أخذ خب ًزا وشكر فكرس وقال خذوا كلوا
(كل سنة يف ليلة الفصح)
هذا هو جسدي املكسور ألجلكم .إصنعوا هذا لذكري ّ
كذلك الكأس أيضً ا بعد ما تعشّ وا قائال ً هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي.
إصنعوا هذا كلام رشبتم لذكري .فإنّكم كلّام أكلتم هذا الخبز ورشبتم هذه
الكأس تخربون مبوت ال ّر ّب إىل أن يجيء» (رسالة بولس ال ّرسول األوىل إىل أهل
كورنتوس 23 :11ـ .)26
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يف هذه التعليامت املو ّجهة للكنيسة (إرسائيل الله ال ّروح ّية) وضع يسوع املسيح
رموز الفصح يف نفس الليلة التي ذُبحت فيها شاة ال ِفصح ،شُ ويت وت ّم أكلها .كان
السنويّ ّة ،يف ليلة اليوم ال ّرابع عرش من
عىل اإلرسائيل ّيني أن يحفظوا هذه املناسبة ّ
الشّ هر األ ّول  ،فيذبحون حمال ً ويأكلونه .اآلن عىل كنيسة الله أن تشرتك برمزيّة
أكل اللحم ورشب ال ّدم من حمل الله وتحفظه سنويًّا .رمز اللحم يكون يف أكل
قطعة خبز الفطري ،ورمز ال ّدم يكون يف رشب القليل من الخمر.
كام رشحنا سابقًا ،أعطى الله اإلنسان كيف ّية تقسيم األيّام ،فيبدأ يوم جديد مع
غروب شمس اليوم الذي يسبق .فيكون القسم اللييل من عيد الفصح ،يف بداية
ذلك اليوم .واألعامل التي يجب أن تيل يف القسم النهاري من يوم الفصح ،قد
تمُ ّمت أيضً ا بيسوع املسيح.
ُس ّمي الشّ اة ،الذي كان عىل أهل اإلرسائيل ّيني أن يأكلوه ،عندما كانوا يحفظون
الفصح« ،فصح لل ّر ّب».
يل ملوت املسيح ،كان بعد ظهر يوم الفصح .وهذا أيضً ا
غري أ ّن التوقيت الفع ّ
متّم النشاطات أو األعامل التي كان يقوم بها اإلرسائيل ّيون يف تلك الفرتة ال ّزمن ّية
يحضون أل ّول يوم
من الفصح .فخالل بعد ظهر يوم الفصح ،كان اإلرسائيليّون رّ
عيد الفطري الذي ييل يوم الفصح بعد مغيب الشّ مس .كان قتل حيوان الذبيحة
وتحضريه للعيد ،يقام خالل فرتة بعد ظهر يوم الفصح .إنمّ ا العيد والتقدمة عىل
املذبح ال ميكن أن يبدأ إال بعد مغيب الشّ مس .يف الكتابات املق ّدسةُ ،س ّميت
هذه الحيوانات التي ت ُذبح خالل بعد ظهر يوم الفصح تحض ًريا أل ّول يوم عيد
الفطري« ،بتقدميات ال ِفصح» .لذا عندما تتكلّم الكتب عن «قتل ذبيحة الفصح»،
فهي تعني تقدمة فصح ال ّر ّب الذي كان يُذبح ويُؤكل ليلة ال ّرابع عرش ،كام أنّها
ترمز أيضً ا إىل عمل ّية ذبح تلك الحيوانات بعد ظهر يوم الفصح ،والتي كانت
تق ّدم لله وتؤكل بعد مغيب الشّ مس.
معنى عظيماً يف رمزيّته التي متّمها
يل
ّ
لعيد الفصح الكامل ،بقس َميه اللي ّ
والنهاريً ،
فعليًّا يسوع املسيح يف حياته وموته.
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السنويّة ــ األيّام ّ
السبوت ّ
ّ
عيد الفطري Unleavened Bread
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عندما نقبل ذبيحة الفصح بيسوع املسيح ملغفرة خطايانا ،ميكننا أن نستم ّر
بخطّة الله .سنتناول اآلن معنى حفظ عيد الفطري.
أ ّول وآخر يوم من عيد الفطري ،هام سبتني سنويّني ،أيّام مق ّدسة سنويّة .يبدأ
سنوي ،الذي هو أ ّول يوم عيد الفطري ،مبارش ّة بعد غروب شمس يوم
أ ّول سبت
ّ
الفصح.
«ويف اليوم الخامس عرش من هذا الشّ هر عيد الفطري لل ّر ّب .سبعة أ ّيام تأكلون
فط ًريا .يف اليوم األ ّول يكون لكم محفل مقدّ س (يوىص يف هذا اليوم ،كام يف يوم
السبت األسبوعي ،باإلجتامع) عمال ًما من الشّ غل ال تعملوا (يُع ّد هذا اليوم
ّ
السابع يكون محفل مقدّ س
سبتاً) وسبعة أ ّيام تق ّربون وقو ًدا ً لل ّر ّب .يف اليوم ّ
(يف العربيّة ،يوىص باجتامع) عمال ً ما من الشّ غل ال تعملوا» (الويّني 6 :23ـ .)8
امل ّدة الكاملة «للموعد» ،هي أسبوع كامل .خالل هذا األسبوع يجب أن نأكل
كل عامل يرفع الخبز (خمرية
خبز الفطري (دون خمرية) .يجب أن ننزع من بيوتنا ّ
كل املأكوالت التي تحويها،
وغريها) ،طوال م ّدة هذا األسبوع ،ومنتنع عن تناول ّ
كالخبز والكعك وإىل ما هنالك.
تكمن ال ّرمزيّة يف هذا العيد يف كون الخمرية ترفع وترفخ العجني ،متا ًما كام يرفع
الكربياء اإلنسان .الخمرية هي رمز للخطيئة .إنّها أسلوب تكابر عىل قوانني الله.
نحن نعيش كام يحلو لنا بدل أن نعيش بحسب إرادة الله .أكل الفطري يرمز إىل
وحي.
رغبتنا إلطاعة ال ّر ّب ،فنأكل طريقه يف الحياة ،فطري الحياة ال ّر ّ
تتكلّم هذه ال ّرمزيّة أيضً ا عن يسوع املسيح الذي كان دون خطيئة ـ فطري .ت ُص ّور
الكنيسة هذا ،يف أكل الفطري ليلة الفصح ،رم ًزا لجسد املسيح املكسور .وصف
يسوع هذه العمليّة يف إنجيل يوح ّنا.
واآلن بعد فهم أساس عيد الفصح (العبور) وعيد الفطري ،تأ ّمل كم أ ّن هذه
اآليات التالية هي معبرّ ة فعال ً.
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النبوي
آخر ال ّزمن
ّ

«فقالوا له ماذا نفعل ح ّتى نعمل أعامل الله .أجاب يسوع وقال لهم هذا هو
عمل الله أن تؤمنوا بالذي هو أرسله .فقالوا له فأ ّية آية تصنع لرنى ونؤمن بك.
املن يف الرب ّية كام هو مكتوب أنّه أعطاهم خب ًزا من
ماذا تعمل .آباؤنا أكلوا ّ
الحق أقول لكم ليس موىس أعطاكم الخبز من
السامء ليأكلوا .فقال لهم يسوع ّ
ّ
السامء .أل ّن خبز الله هو ال ّنازل من
السامء بل أيب يعطيكم الخبز
الحقيقي من ّ
ّ
ّ
السامء الواهب حياة للعامل .فقالوا له يا س ّيد أعطنا يف ّ
كل حني ٍ هذا الخبز .فقال
ّ
لهم يسوع أنا هو خبز الحياة .من يقبل إ ّيل فال يجوع ومن يؤمن يب فال يعطش
أب ًدا .ولك ّني قلت لكم إنّكم قد رأيتموين ولستم تؤمنونّ .
كل ما يعطيني اآلب
السامء ليس ألعمل
فإ ّيل ُيقبل ومن ُيقبل إ ّيل ال أخرجه خار ًجا .ألنيّ قد نزلت من ّ
مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني» (إنجيل يوح ّنا 28 :6ـ .)38
السامء .وقالوا
«فكان اليهود يتذ ّمرون عليه ألنّه قال أنا هو الخبز الذي نزل من ّ
ُيوسف الذي نحن عارفون بأبيه وأ ّمه .فكيف يقول هذا
أليس هذا هو يسوع بن َ
السامء .فأجاب يسوع وقال لهم ال تتذ ّمروا فيام بينكم .ال يقدر
إنيّ نزلت من ّ
أح ٌد أن يقبل إ ّيل إن مل يجتذبه اآلب الذّي أرسلني وأنا أقيمه يف اليوم األخري»
(إنجيل يوح ّنا  41 :6ـ .)44
املن يف الرب ّية وماتوا .هذا هو الخبز ال ّنازل
«أنا هو خبز الحياة .آباؤكم أكلوا ّ
السامء ليك يأكل منه اإلنسان وال ميوت .أنا هو الخبز الحي ّ الذي نزل من
من ّ
السامء .إن أكل أحدُ من هذا الخبز يحيا إىل األبد .والخبز الذي أنا أعطي هو
ّ
جسدي الذي أبذله من أجل حياة العامل .فخاصم اليهود بعضهم بعضً ا قائلني
الحق أقول لكم
الحق ّ
كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لنأكل .فقال لهم يسوع ّ
إن مل تأكلوا جسد ا ْب ُن اإلنسان وترشبوا دمه فليس لكم حياة فيكم» (إنجيل
يوح ّنا  48 :6ـ .)53
رشح يسوع املسيح كالتّايل ،إن مل يتق ّبل اإلنسان ال ِفصح ( « تأكلوا جسد ابْن
اإلنسان وترشبوا دمه») ،لن تسكن فيه روح الله ( « ليس لكم حياة فيكم») من
خالل سلطان روحه .يبقى اإلنسان يف الخطيئة حتّى يتحقّق له ذلك يف حياته.
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فعليه أن يتق ّبل الفصح أ ّوال ً ،حتّى يخرج من الخطيئة ويعيش أسلوب الله يف
الحياة ـ يصبح فط ًريا.
بعد العامد وبعد أن ت ُغفر لنا خطايانا ،علينا أن نبدأ بتغيري حياتنا .عكس التعاليم
املسيح ّية التقليديّة التي تقول أن نقبل ال ّنعمة يف العامد ونبقى كام نحن .بل
علينا أن نتغيرّ لنصبح مخلو ًقا جديدً ا يف الله .ال ميكننا أن نكمل حياتنا بنفس
األسلوب بعد العامد ،مع أ ّن طبيعتنا اإلنسان ّية ال تزال فينا .إنمّ ا علينا مقاومتها
كل حياتنا.
ّ
ص ّحح بولس أهل كورنثوس ،يف خصوص قض ّية شخصني كانا يعصيان الكنيسة.
فاستغل هذه املناسبة
ّ
تتحض لعيد الفصح وعيد الفطري،
وكانت الكنيسة حينها رّ
لرييهم خطاياهم.
«ليس افتخاركم حس ًنا .ألستم تعلمون أ ّن خمرية صغرية تخ ّمر العجني كلّه
(خط ّيتهم تجاه الله هي كالخمرية .التّي إن مل تصلّح ،ميكنها أن متت ّد عىل الكنيسة
كلّها) إذاً نقّوا منكم الخمرية العتيقة ليك تكونوا عجي ًنا جدي ًدا (يجب أن يتخلّصوا
من الخطيئة ويعيشوا أسلوب حيا ٍة جديدة) كام أنتم فطري (مل يتخلّصوا بعد
كليًّا من الخطيئة يف حياتهم .سيكون دامئًا خمرية (خطيئة) عند اإلنسان ،إنمّ ا
عليه التخلّص منها عندما تُكشف له .يكلّمهم هنا عن كونهم يف عيد الفطر ،وقد
قاموا بنزع ّ
كل خمري ٍة من بيوتهم لتلك الفرتة من ال ّزمن ــ «كام أنتم فطري») ألنّ
فصحنا أيضً ا املسيح قد ذُبح ألجلنا .إ ًذا لنع ّيد (قال لهم بولس كيف يُع ّيدوا عيد
الفطري وكيف عليهم أخذ األمثولة منه وتطبيقها يف حياتهم اليوم ّية) ليس بخمري ٍة
والحق (دون خطيئة مطيعني
الش والخبث بل بفطري اإلخالص
ّ
عتيق ٍة وال بخمرية رّ ِّ
لله يف طريقه للحياة)» (رسالة بولس ال ّرسول األوىل إىل أهل كورنثوس 6 : 5ـ .)8
من الواضح هنا أ ّن قوانني العهد القديم مل تتغيرّ  ،مع أن تعاليم املسيح ّية التقليديّة
السابع،
تقول ذلك ،مبا أ ّن الكنيسة األوىل يف العهد الجديد حافظت عىل اليوم ّ
السنويّة ،كام يوضّ ح بولس بإرشاداته ألهل كورنثوس.
السبوت ّ
السبت ،وكذلك ّ
ّ
إطاعة الله يف هذه األمور ،ما هي إال أسلوب حياة يف الكنيسة .تظهر هذه
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النبوي
آخر ال ّزمن
ّ

الحقيقة من خالل آيات مختلفة يف الكتاب املق ّدس .مل يُكتب العهد الجديد
كام كُتب العهد القديم ،عندما أُعطي قانون الله إلرسائيل .العهد الجديد هو
ببساطة ،شهادة لسعي الكنيسة للعيش بحسب قانون الله .مل يُكتب ليقنع
ال ّناس بصالح ّية قانون الله .هذا كان أم ًرا ال ّ
شك فيه.
يعلّمنا عيد الفطري أنّه علينا بدء رحلتنا خارج مرص ال ّروحيّة ،بعد أن ت ُغفر
خطايانا بواسطة املسيح ،بعي ًدا عن الخطيئة وأرسها لحياتنا .علينا البدء بعمل ّية
تغيري ألسلوب جديد يف الحياة .عندما تتكلّم الكتب عن التح ّول الذي يحدث
فينا ،فهذا يعني أنّه علينا أن نغيرّ عن طرقنا اإلنسان ّية الحيوان ّية القدمية ،ونسلك
طريق ال ّرب يف طريق الله للحياة.
تفشل كنائس هذا العامل يف قول الحقيقة .بل إنّها تعلّم أنّنا تحت نعمة ذبيحة
املسيح ،وأ ّن القانون قد بطل .يعتقدون أ ّن ال ّنعمة تعني التح ّرر من قانون الله.
«فامذا نقول ،أنبقى يف الخط ّية ليك تكرث ال ّنعمة (يسأل بولس ،إن كان القانون
قد أُبطل بال ّنعمة ،فهل علينا أن نخطئ بعد أكرث لنحصل عىل نعمة بعد أكرب من
الله يف حياتنا؟) حاشا .نحن الذين ُمتنا عن الخط ّية كيف نعيش بعد فيها .أم
تجهلون أنّنا ّ
كل من اعتمد (يف اليونانيّة «تغطيس كليّ يف املاء») ليسوع املسيح
اعتمدنا ملوته .ف ُدفِ ّنا معه باملعمود ّية للموت ح ّتى كام ا ُقيم املسيح من األموات
مبجد اآلب هكذا نسلك نحن أيضً ا يف ج ّدة الحياة .ألنّه إن ك ّنا قد رصنا م ّتحدين
معه بشبه موته نصري أيضً ا بقيامته عاملني هذا أ ّن إنساننا العتيق قد ُصلب معه
ليبطل جسد الخط ّية يك ال تعود تُستعبد أيضً ا للخط ّية» (رسالة بولس ال ّرسول
إىل أهل رومية 1 :6ـ .)6
ليس قانون الله ما هو باطل ،بل هو إنسان الخط ّية القديم الذي يجب أن
يبطل .يجب أن نخرج من قرب املعموديّة اململوء باملاء ،ونبدأ حيا ًة جديدة
مبخلوق جديد يف الله متا ًما كام قال بولس ألهل أفسس ...« ،أن تخلعوا من جهة
السابق لإلنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور ،وتتج ّددوا بروح
رصف ّ
الت ّ
الحق»
ذهنكم وتلبسوا اإلنسان الجديد املخلوق بحسب الله يف الربّ وقداسة ّ
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(رسالة بولس إىل أهل أفسس .)24- 22 :4
أن نخرج من مرص ال ّروح ّية ،وأن نصبح فط ًريا يف حياتنا ،هي معركة دامئة طوال
السابع ،يف داخل
الحياة .كام رشح بولس يف رسالته ألهل رومية ،اإلصحاح ّ
اإلنسان معركة دامئة ض ّد ذهنه الحيوا ّين .إنمّ ا هذه املرحلة من خطّة الله تظهر
لنا بداية عمليّة التح ّرر من األرس ،ونحن نخوض املعركة ض ّد الخطيئة .يجب أن
نحارب ض ّد طبيعة اإلنسان ونجتهد للعيش حسب طريق الله الحقّة لل ّرب .فبهذه
السلوك املق ّدس املستقيم.
العمل ّية وهذا الرصاع ،ميكن أن يتط ّور فينا ّ
السبعة
كام يوصينا الله أن نُبعد الخمرية عن بيوتنا ،ونأكل الفطري طوال م ّدة ّ
أيّام من عيد الفطري ،هكذا يقول لنا أيضً ا أن ننزع الخمرية (الخطيئة) من حياتنا
ونأكل فقط من خبز فطري الحياة الذي يأيت يف ومن خالل يسوع املسيح.

العنرصة Pentecost

الخطوة التّالية من مخطّط الله هي يف العنرصة .يف اللغة اليونان ّية ،الكلمة تعني
«الع ّد إىل ال ّرقم  .»50لن نعرف تاريخ هذا املوعد لنحفظه مع الله إال إذا فهمنا
بكل تحديد متى نبدأ الع ّد ،بد ًءا
وحفظنا يوم الفصح وعيد الفطري .قال لنا الله ّ
السبت
من فرتة زمن ّية داخل عيد الفطري ،لنعرف متى نجتمع ق ّدامه يف هذا ّ
نوي الثّالث.
الس ّ
ّ
سنوي ،كاشفًا أكرث
كل موعد
يكمل مخطّط الله قد ًما بشكل منظّم وصحيح ،مع ّ
ّ
عن العمل ّية التي يستطيع فيها اإلنسان أن يتلقّى الخالص ويصبح فر ًدا من عائلة
الله ال ّروحيّة .لنبدأ نتعلّم اآلن عن العنرصة يف ِسفر الالويّني ،حيث وردت الئحة
مواعيد الله كلّها.
«كلّم بني إرسائيل وقل لهم متى جئتم إىل األرض التي أنا أعطيكم وحصدتم
حصيدها تأتون بحزمة أ ّول حصيدكم إىل الكاهن .فري ّدد الحزمة أمام ال ّر ّب لل ّرضا
السبت ير ّددها الكاهن» (الويني 10 :23ـ .)11
عنكم .يف غد ّ
خاصة الفرتة خالل عيد الفطري .كان أ ّول
تحيك هذه اآليات عن فرتة زمن الفصحّ ،
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وأصغر الحصاد يف إرسائيل يقام يف موسم ال ّربيع .إنمّ ا املوسم األكرب ،أو الحصاد
سنوي آخر.
الخريفي ،املص ّور أيضً ا رمزيًّا يف خطّة الله ،سنتكلّم عنه الحقًا يف سبت
ّ
ّ
يف إرسائيل ،يكون العديد من املواسم ال ّربيع ّية جاه ًزا للحصاد قبل الفصح .فقد
أُعطي إرسائيل تعليامت مح ّددة بخصوص اإلحتفاالت التي يجب أن تقام خالل
عيد الفطري ،مع هذا الحصاد األ ّو ّيل.
«وخب ًزا وفريكًا وسويقًا ال تأكلوا إىل هذا اليوم عينه إىل أن تأتوا بقربان إلهكم
فريضة دهر ّية يف أجيالكم يف جميع مساكنكم» (الويّني .)14 :23
طُلب من إرسائيل ،كجزء من التعليامت ،أن يأيت بحزمة من أ ّول الحصاد ،ألجل
استعامله يف احتفال يقام خالل عيد الفطري .مع أ ّن هذا الحصاد يبدأ قبل هذا
اليوم ،ال يسمح لهم أن يأكلوا من الحصاد الجديد حتّى يأيت موعد الحفل .األمور
التي ترمز إليها هذه العمل ّية كلّها ،هي كاشفة بشكل مثري.
كان عىل هذه ال ّرزمة أن تُ َر َّدد ،تقدمة لله ،خالل هذا الحفل الذي يقام دامئًا يف
أ ّول يوم األسبوع خالل عيد الفطري .وهذا الرتديد بال ّرزمة يرمز إىل يسوع املسيح.
فكان عىل املسيح أن يُق ّدم لله« ،ل ُيق َبل» من أجلنا ،فهو متّم هذه ال ّرمزيّة عندما
قبله اآلب عند قيامته من املوت.
السابع،
لقد سبق وتناولنا أمر قيامة يسوع املسيح من املوت يف نهاية اليوم ّ
السبت .إنمّ ا ،مل يصعد املسيح إىل الله إال الحقًا ،يف اليوم األ ّول من األسبوع .الحظ
ّ
القصة  ...أتت مريم إىل القرب صباح اليوم األ ّول من األسبوع خالل عيد الفطري.
ّ
فتساءلت أين رحل يسوع؛ مل تكن تعلم أنّه قد قام من األموات.
«أ ّما مريم فكانت واقفة ًعند القرب خار ًجا تبيك .وفيام هي تبيك انحنت إىل القرب
فنظرت مالكَني بثياب ٍ
بيض جالسني واح ًدا عند ال ّرأس واآلخر عند ال ّرجلني حيث
كان جسد يسوع موضو ًعا .فقاال لها يا امرأة ملاذا تبكني .من تطلبني .فظ ّنت
تلك أنّه البستاين فقالت له يا س ّيد إن كنت أنت قد حملته فقل يل أين وضعته
وأنا آخذه .قال لها يسوع يا مريم .فالتفتت تلك وقالت له ر ُّبوين الذي تفسريه
يا معلّم .قال لها يسوع ال تلمسيني ألنيّ مل أصعد بعد إىل أيب .ولكن اذهبي
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إىل إخويت وقويل لهم إنيّ أصعد إىل أيب وأبيكم وإلهي وإلهكم .فخافت مري ُم
املجدل ّية وأخربت ال ّتالميذ أنّها رأت ال ّر َّب وأنّه قال لها هذا .وملّا كان عش ّية ذلك
اليوم (كان هذا عند قرابة غروب الشّ مس عند نهاية أ ّول يوم األسبوع ،قبل أن
يبدأ اليوم الثّاين) وهو أ ّول األسبوع (ال يزال اليوم األ ّول من األسبوع) وكانت
األبواب مغلقة ً حيث كان ال ّتالميذ مجتمعني لسبب الخوف من اليهود جاء
يسوع ووقف يف الوسط وقال لهم سال ٌم لكم» (يوح ّنا 11 :20ـ .)19
الصباح وهذا الوقت املتأ ّخر من فرتة
بني هذين ال ّزمنني ،عندما كلّم مريم يف ّ
بعض الظّهر ،صعد يسوع إىل اآلب .ما متّم رمزيّة الرتديد بالحزمة ق ّدام الله يف
أ ّول يوم األسبوع خالل عيد الفطري ،يُحمل عال ًيا ق ّدام الله «ل ُيقبل» من أجلنا.
من الواضح أ ّن الله تقبّل يسوع بعد أن كلّمته مريم ،ألنّه مل يدعها تلمسه .إنمّ ا،
بعد ظهر ذلك اليوم ،سمح يسوع لتالميذه بأن يلمسوه عندما ظهر لهم.
«وفيام هم يتكلّمون بهذا وقف يسوع نفسه يف وسطهم وقال لهم سال ٌم لكم.
فجزعوا وخافوا وظ ّنوا أنّهم نظروا رو ًحا .فقال لهم ما بالكم مضطربني وملاذا
جسوين وانظروا فإنّ
تخطر أفكار يف قلوبكم .أنظروا ّ
يل إنيّ أنا هوّ ،
يدي ورج ّ
ال ّروح ليس له لحم وعظام كام ترون يل» (لوقا .)39- 36 :24
كل ال ّرمزيّة املوجودة يف عيد الفصح،
لقد متّم يسوع املسيح بطريقة كاملة ّ
وكذلك رمزيّة ترديد الحزمة املق ّدمة لله يف اليوم األ ّول من األسبوع خالل عيد
الفطري.
ميكننا اآلن امليض يف التعليامت عن كيف ّية الع ّد للوصول للعنرصة ،كام أُعطيت
لنا يف ِسفر الالويّني.
السبت من يوم إتيانكم بحزمة الرتديد سبعة أسابيع
«ث ّم تحسبون لكم من غد ّ
تكون كاملة («حزمة الرتديد» التي ترمز إىل يسوع املسيح هي جزء مح ّدد
من اإلحتفاالت التي تقام خالل عيد الفطري .لذا ،هذا اليوم األ ّول من األسبوع،
السابع
السبت ّ
كان يقع دامئًا ضمن هذه األيّام من اإلحتفاالت بالعيد) إىل غد ّ
تحسبون خمسني يو ًما .ث ّم تق ّربون تقدمة جديدة لل ّر ّب» (الالويّني 15 :23ـ .)16
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نوي .يجب أن يبدأ الع ّد
الس ّ
السبت ّ
م ّرة أخرى ،يح ّدد الله ج ّي ًدا توقيت هذا ّ
نوي ،يوم العنرصة ،من يوم معينّ (أ ّول يوم األسبوع)
الس ّ
لهذا اليوم املق ّدس ّ
خالل اإلحتفال بعيد الفطري .سبعة سبوت أسبوع ّية ،بد ًءا من ذلك اليوم ،تساوي
تسعة وأربعني يو ًما .عندما نزيد يو ًما لنصل للمجموع خمسني ،ندخل يف فرتة
زمنيّة أخرى من أ ّول يوم األسبوع .يوم العنرصة يقع دامئًا يف أ ّول يوم من األسبوع
(األحد ،حسب الروزنامة ال ّرومان ّية) ،إنمّ ا يجب دامئًا أن نبدأ الع ّد من أ ّول يوم
األسبوع (األحد) ،خالل زمن عيد الفطري ،لنح ّدد ذلك اليوم.
تبدأ اآلن تعليامت العنرصة يف ِسفر الالويّني« .من مساكنكم تأتون بخبز تردي ٍد
رشين يكونان من دقيق ويخبزان خمريًا باكور ًة لل ّر ّب» (الالويّني :23
رغيفني ُع َ
« .)17فري ّددها الكاهن مع خبز الباكورة تردي ًدا أمام ال ّر ّب مع الخروفني فتكون
قدسا لل ّر ّب .وتنادون يف ذلك اليوم عينه محفالً مق ّد ًسا يكون لكم.
للكاهن ً
عمالً ما من الشّ غل ال تعملون .فريض ًة دهر ّي ًة يف جميع مساكنكم يف أجيالكم»
(الالويّني 20 :23ـ .)21
يقوم اإلرسائيل ّيون بهذا اإلحتفال يف ذلك اليوم من العنرصة .هذا يتعلّق بالذين
سيكونون الباكورة يف ملكوت الله.
عند الله مخطّط خالص يُق ّدم به لإلنسان النعمة ليك يصبح فر ًدا من عائلته ـ
روحي .فهذا اليوم املق ّدس يرمز إىل الذين
ليعيش يف عائلة الله لألبد كمخلوق
ّ
يدعوهم الله باك ًرا يف مخطّطه ليكونوا أ ّول من يدخل إىل عائلته .كام ورد يف
بيعي املبكر الذي س ّمي بأ ّول الحصاد ،هكذا هم باكورة
الكتب عن الحصاد ال ّر ّ
مخطّط الله ،الذين سيكونون جز ًءا من عائلة الله قبل معظم البرش .حصاد
الخريف األكرب ،يرمز إىل األكرثيّة الباقية من البرش املمثّلني يف آخر سبتَني سنويَّني.
احتفال الرتديد بالحزمتني يرمز إىل هؤالء البواكري .كام أ ّن «ترديد الحزمة» رمز
يسوع املسيح ،تُق ّدم لتُقبل من ال ّر ّب ،كذلك خالل عيد الفطري ،يُق ّدم الرتديد
بال ّرغيفني ل ُيقبل من ال ّر ّب .ص ّور هؤالء البواكري كمن ت ّم قبولهم من الله وكالذين
سيكونون جز ًءا من عائلة الله عندما يُعطوا حياة أبديّة.
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تكمن ال ّرمزيّة أيضً ا يف كون هذين ال ّرغيفني مخبوزَين بالخمري .فقد ُوصف يسوع
املسيح دامئًا «كفطري» ـ من دون خطيئة .إنمّ ا هؤالء ،مع أنّهم قًبلوا من الله ،هم
مع خمري ـ اختلطوا مع الخطيئة.
ّ
تدل هذه األرغفة إىل املئة واألربعة واألربعني ألفًا ،الذين دعاهم الله واختارهم
كل البرش ،يف أ ّول ستة آالف سنة من وجود اإلنسان عىل األرض .فقد
من بني ّ
قاموا إىل حياة أبديّة ككائنات روح ّية يف عائلة الله ،يف ملكوت الله ،عندما يعود
يسوع املسيح .أنظر كيف ُوصفوا يف ِسفر ال ّرؤيا.
«ث ّم نظرت وإذا خروف واقف عىل جبل صهيون ومعه مئة وأربعة وأربعون
السامء كصوت مياه
ألفًا لهم اسم أبيه مكتو ًبا عىل جباههم .وسمعت صوتًا من ّ
كثرية وكصوت رع ٍد عظيم .وسمعت صوتًا كصوت ضاربني بالقيثارة يرضبون
بقيثاراتهم .وهم يرتنمّ ون كرتنيم ٍة جديدة أمام العرش وأمام األربعة الحيوانات
والشّ يوخ ومل يستطع أح ٌد أن يتعلّم الرتنيمة إال املئة واألربعة واألربعون ألفًا
الذين ا شترُ وا من األرض .هؤالء هم الذين مل يتن ّجسوا مع ال ّتساء ألنّهم أطهار
روحي) .هؤالء هم الذين يتبعون الخروف حيثام ذهب .هؤالء
(يتكلّم عماّ هو
ّ
اشترُ وا من بني ال ّتاس باكورة لله وللخروف» (رؤيا يوح ّنا الالهويت 1 :14ـ .)4
هؤالء البواكري قد اشترُ وا من بني ال ّناس خالل  6000سنة .فقد أُخرجوا من
الخطيئة ،وغُفرت خطاياهم ،وأصبحوا نظيفني ق ّدام الله بواسطة يسوع املسيح.
هؤالء املئة واألربعة واألربعون ألفًا الذين ذكروا «كباكورة» يف اإلصحاح 4 :14
من ال ّرؤيا ،هم نفسهم الذين قيل عنهم أنّهم «اشترُ وا لله» بدم يسوع املسيح
يف اإلصحاح  9 : 5من ال ّرؤيا ،وأيضً ا «الذين غسلوا ثيابهم وبيّضوا ثيابهم يف دم
الخروف» يف اإلصحاح  14 : 7من ال ّرؤيا.
فكام صنع هذان ال ّرغيفان من كم ّية حبوب صغرية ج ًّدا أُخذت من «أ ّول
الحصاد» ،هكذا هم املئة واألربعة واألربعون ألفًا بالنسبة ملاليني ال ّناس الذين
عاشوا خالل م ّدة الستّة آالف سنة تلك.
عندما يفهم ال ّناس أكرث عن مخطّط الله الذي يُكشف من خالل سبوته،
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يستطيعون أن يفهموا ملاذا ُحيك عن القليل ج ًّدا ،يف العهد القديم ،من الذين
كان لهم عالقة حقيق ّية مع الله .يغطّي زمن العهد القديم أ ّول  4000سنة من
وجود اإلنسان ،وصولاً إىل زمن مجيء املسيح األ ّول ،كحمل الفصح لله .سيساعد
األلفي سنة املاضية.
الصغري خالل
هذا أيضً ا بفهم ،ملاذا ُدعيت الكنيسة بقطيعه ّ
ّ
مؤسسة كبرية عىل األرض ،أل ّن الله خطّط بأن يشرتي فقط
مل تكن الكنيسة يو ًما ّ
الستة آالف سنة.
مئة وأربعة وأربعني ألفًا من م ّدة ّ
قصتان مرتابطتان
وقصة العنرصة يف ِسفر الالويّني  ،23هام ّ
قصة عيد الفطريّ ،
ّ
القصتان عن الحصاد امل ُبكر أو «أ ّول
الواحدة مع األخرى ،بشكل مبارش .تحيك ّ
الحصاد» .يسوع املسيح هو أ ّول بواكري حصاد الله .واملئة واألربعة واألربعون
ألفًا هم «بواكري املوروثني».
هناك بعد ،معنى أكرث للعنرصة ،إنمّ ا قد أُعطيتم معرفة أساس ّية ج ًّدا ،باللذين
يُدعون «باكورة».
قصة قويّة .جاء الله بأبناء إرسائيل إىل خارج مرص ،وأخذهم إىل
قصة العنرصة ّ
ّ
الصحراء ،إىل جبل سيناء حيث ،يف يوم العنرصة ،ق ّدم لهم قانونه بشكل الوصايا
ّ
العرش .إنمً ا يُظهر لنا تاريخ اإلرسائيليّني كلّه ،أنّهم مل يستطيعوا أن يحافظوا عىل
البرشي الحيوا ّين ال يستطيع من تلقاء نفسه فقط ،املحافظة
القانون .فالكائن
ّ
عىل قانون الله البا ّر .حتى إىل اليوم ،سبط إرسائيل املعروف بيهوذا ،املع ّرف به
اليهودي تعكس
اليهودي ،هو مثال عىل ذلك .فحياة هذا الشّ عب
عا ّم ُة بالشّ عب
ّ
ّ
أي ِسبط آخر من
أفضل ما ميكن لإلنسان أن يفعله مبقدوره
ّ
الخاص .مل يحافظ ّ
كل الباقون
ومتسك بقانون الله كام فعله ِسبط يهوذا .فقد مت ّرد ّ
أسباط إرسائيل ّ
ض ّد الله قبل يهوذا بكثري.
اليهودي ،أفضل مثل لإلمتثال بقانون
يف الوقت الذي يجد اإلنسان يف الشّ عب
ّ
الله ،يجد املسيح نفسه مضط َه ًدا من قبل هذا الشّ عب عينه .هذا يظهر أنّهم،
متسكهم عل ًنا بقانون إله العهد القديم ،هم مل يفهموا الله ومل يفهموا طرقه
رغم ّ
أو حتى القانون نفسه .لو كانت لهم تلك املعرفة ،لكانوا تع ّرفوا عىل يسوع
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اليهودي من عمى قلبه،
املسيح عىل أنّه «املس ّيا» املخلّص .فقد رفض الشّ عب
ّ
التعاليم والتعليامت التي أتته من إبن الله.
كل اإلرسائيل ّيني ،هي أ ّن اإلنسان ال يستطيع العيش بحسب
شهادة حياتهم وحياة ّ
الخاص .فالعنرصة تكشف ما ينقصهم يف حياتهم ـ
طرق وقوانني الله مبجهوده
ّ
ملاذا مل يفهموا تعاليم العهد القديم ـ وملاذا مل يتع ّرفوا عىل املسيح عندما جاء
ألفي سنة.
وكلّمهم منذ نحو ّ
يكشف ِسفر أعامل ال ّرسل أكرث بعد عن أهم ّية العنرصة يف مخطّط الله .بعد
القصة املد ّونة يف
أن مات وقام من األموات ،ظهر يسوع املسيح لتالميذه .إليك ّ
مق ّدمة ِسفر أعامل ال ُّرسل.
«الكالم األ ّول أنشأته يا ثاوفيلس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلّم به إىل
اليوم الذي ارتفع فيه بعد ما أوىص بال ّروح القدس ال ّرسل الذين اختارهم .الذين
أراهم أيضً ا نفسه ح ًّيا برباهني كثرية بعد ما تألّم وهو يظهر لهم أربعني يو ًما
املختصة مبلكوت الله» (أعامل ال ّرسل 1 :1ـ .)3
ويتكلّم عن األمور
ّ
السا ّرة التي علّم بها يسوع املسيح تالميذه ،هي عن ملكوت الله .سرنكّز
البرشى ّ
أكرث عىل هذا املوضوع يف سياق حديثنا عن مخطّط الله.
«وفيام هو مجتمع معهم أوصاهم أن ال يربحوا من أورشليم بل ينتظروا موعد
فستعمدون بال ّروح
اآلب الذي سمعتموه م ّني .أل ّن يوح ّنا ع ّمد باملاء وأ ّما أنتم
ّ
رب هل
القدس ليس بعد هذه األ ّيام بكثري .أ ّما هم املجتمعون فسألوه قائلني يا ُّ
يف هذا الوقت تر ّد املُلك إىل إرسائيل» (أعامل ال ّرسل .)6- 4 :1
مل يفهم التالميذ أ ّن يسوع املسيح قد أىت أ ّول م ّرة ليت ّمم الفصح ،وأ ّن ملكوت الله
لن يجيء إال بعد حواليَ ألف َّي عام .فقد اعتقدوا أنّه سيت ّمم ال ّنبوءة ويأيت إليهم
مبلكوت الله يف ذلك الوقت.
«فقال لهم ليس لكم أن تعرفوا األزمنة واألوقات التي جعلها اآلب يف سلطانه.
لك ّنكم ستنالون ق ّوة ًمتى ّ
حل ال ّروح القدس عليكم وتكونون يل شهو ًدا يف
أورشليم ويف ّ
والسامرة وإىل أقىص األرض» (أعامل ال ّرسل 7 :1ـ .)8
كل اليهود ّية ّ
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مل يكن مجيء ملكوت الله عىل هذه األرض يف زمانهم ،بل هو يف زمننا نحن ـ
اآلن! وسيكون يف وقت قريب ج ًّدا ،أل ّن الله كشف أ ّن ختوم ال ّرؤيا قد بدأت
يبق بعد إال
ت ُفتح .والواقع األقىس ،هو أن ستّة منها قد سبق وفُتحت ،ومل َ
الساحة
ختم واحد .عند فتح الختم األخري هذا ،سيظهر شاهدا آخر ال ّزمن عىل ّ
وسيب ّوق أ ّول املالئكة األربعة بوقه ،معل ًنا بداية دمار آخر ال ّزمن العظيمّ .
تدل
السنوات وال ّنصف من املحنة العظيمة.
هذه األحداث عىل بداية الثّالث ّ
إنمّ ا بال ّنسبة للعنرصة ،كان يسوع يوضّ ح مل ًّيا لتالميذه أ ّن عليهم البقاء يف أورشليم
إىل حني يتلقّون روح الله .ميكنك القراءة أكرث عن هذا املوضوع وعن حلول روح
الله عىل التّالميذ ،يف اإلصحاح الثّاين من أعامل ال ّرسل .كثريون م ّمن شهدوا ذاك
الحدث العظيم يف ذلك اليوم من العنرصة ،اقتنعوا كث ًريا بالكالم الذي سمعوه،
لدرجة أنّهم بدأوا يسألون عن الخطوة التّالية التي يجب أن يقوموا بها.
«فقال لهم بطرس توبوا وليعتمد ّ
كل واحد منكم عىل إسم يسوع املسيح لغفران
الخطايا فتقبلوا عط ّية ال ّروح القدس» (أعامل ال ّرسل .)38 :2
مع أنّه أعطى قانونه لإلرسائيل ّيني يف يوم العنرصة ،فقد أظهر الله أ ّن اإلنسان ال
الخاص ،إنمّ ا عىل البرش أن يكون
يستطيع أن يعيش بحسب طريق الله مبجهوده
ّ
الساكنة فيهم .وهذا ما كان يفتقده أبناء إرسائيل .وما تزال
لهم ق ّوة روح الله ّ
كل ساكني األرض ،باستثناء الذين يف كنيسة الله الحقيق ّية الذين
تفتقده حياة ّ
دعاهم اآلب لفهم حقيقته .كلمة الله وطريقه يف الحياة هام مسألة تتعلّق
بال ّروح ،فليك نتمكّن من فهم مشيئة الله الحقّة ،علينا أن نتلقّى تلك ال ّروح .وإال،
الخاص يف قراءة كلامت الله ،فيكون له آراء ومعتقدات
فاإلنسان يح ّده تحليله
ّ
السبب ،نجد ديانات كثرية عىل
ّ
خاصة به ،عن الله وعن يسوع املسيح .لهذا ّ
هذه األرض ،تتنازع مع بعضها البعض يف تعاليمها .هناك كنيسة واحدة حقيق ّية
وحقيقة واحدة ـ طريق حياة واحدة تأيت من الله.
م ّرة أخرى ،ال يستطيع اإلنسان أن يخرج من الخطيئة بنفسه .فكام يصو ّره لنا
عيد الفطري ،ال يستطيع اإلنسان أن يطيع الله ويخرج من الخطيئة ،إال إذا سكن
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روح الله فيه .فقط عندما نقبل يسوع املسيح «كفصحنا» ،ميكن أن تُغفر خطايانا.
عندما تبدأ عمل ّية التوبة والغفران ،يجعل الله الخالص ممك ًنا مبساعدة روحه.
يكمل ِسفر أعامل ال ّرسل ويقول أ ّن كهنوت الله يضع أيديه علينا بعد العامد،
فنولد من روح الله ،إن ك ّنا قد تبنا فعال ً .يف الحقيقة ،إ ّن طبعة ال ّروح هي التي
وحي ،إنمّ ا ينكشف ذلك من خالل النوع
تولّدنا .هذا يكون عىل ّ
الصعيد ال ّر ّ
منوي البويضة،
الحس ـ
الفيزيولوجي ـ عند الوالدة البرشيّة .لحظة يلقِّح ُح َي ّي ّ
يّ ّ
ّ
يولد روح .مل يولد بعد للعامل ،إنمّ ا ينمو يف ال ّرحم إىل حني والدته الفعل ّية إىل
العامل.
تشبه عمل ّية والدة اإلنسان من روح الله ،عمل ّية الوالدة البرشيّة .بعد أن نولد
وحي ،متغلّبني
من روح الله ،نبدأ بال ّنمو يف رحم
روحي .فيام نستم ّر بنم ّونا ال ّر ّ
ّ
ومسيطرين عىل طريقة طبيعتنا اإلنسان ّية األنان ّية ،نستم ّر نكرب حتّى يحني
الوقت أن نولد يف عائلة الله ـ إىل ملكوت الله .ال تفهم املسيح ّية التقليديّة
معنى أن «نولد من جديد».
ديني» يؤ ّدي بهم
أن «نولد من جديد» ،عبارة تعني لألغلب ّية نوع من «اختبار ّ
إىل قبول يسوع املسيح .مع أ ّن هؤالء غالبًا ما يختربون تغي ًريا داخليًّا مع نظرة
حق.
مغايرة للحياة ،انمّ ا هذا ليس ما يكشف ال ّر ّب عىل أنّه ّ
ديني كبري عند اليهود ،وسأل يسوع عن
جاء نيقودميوس ،املعروف بأنّه رئيس ّ
الحق أقول
ملكوت الله .لك ّنه مل يقدر أن يفهم ما سمعه .فقال له يسوع،
«الحق ّ
ّ
لك إن كان أحد ال يولد من فوق ال يقدر أن يرى ملكوت الله» (إنجيل يوح ّنا :3
حسيّة وسأل« ،كيف ميكن لإلنسان
 .)3مل يستطع نيقودميوس أن يفكّر إال بصورة ّ
أن يولد وهو شيخ .ألعلّه يقدر أن يدخل بطن أ ّمه ثانية ً ويولد» (آية  .)4الحظ
الحق أقول لك إن كان أح ٌد ال يولد من املاء
الحق ّ
جواب يسوع « :أجاب يسوع ّ
وال ّروح ال يقدر أن يدخل ملكوت الله .املولود من الجسد جسد هو واملولود من
ال ّروح هو روح» (إنجيل يوح ّنا .)6- 5 :3
والدة اإلنسان الفعليّة الطبيعيّة هي أيضً ا نو ًعا من الوالدة ال ّروحيّة .قد
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أوضح يسوع ذلك ج ّي ًدا .قال أ ّن من يولد جسديًّا ال يأيت إال من جسد .يف الحياة
حس
البرشيّة ،عندما يلقّح ُح َي ّي ّ
منوي بويضة ّ
حس .هذا أمر يّ ّ
حس ّية ،يولد جنني يّ ّ
الحس ّية لنمو جنني يف رحم أ ّمه ،يولّد طفال ً.
بكلّيته .العمل ّية ّ
أعطانا الله رو ًحا برشيّة تف ّرقنا عن الحيوانات .فهي متنحنا الفرديّة .لسنا مربمجني
بشكل نتجاوب مع الطّبيعة كام صنع الله مملكة الحيوان .مع «جوهر ال ّروح»
هذا يف ذهن اإلنسان ،يصبح لدينا مقدرة إله ّية للتفكري واإلبداع والتذكّر .تجعل
كل واحد م ّنا ،فري ًدا .لدينا حريّة اإلختيار؛ نحن وكالء بفكر ح ّر.
هذه املقدرة من ّ
السلوك ال يكون
ال يستطيع الله أن يخلق سلوك متكامل وبا ّر يف اآلخرين .فهذا ّ
إال باختيار ح ّر .وإال لكان ُوجب عىل الله أن يربمجنا حتّى نتجاوب بشكل آ ّيل
ألمور فكريّة ،ونعيش يف ات ّفاق تا ّم مع قانون الله .إنمّ ا يريدنا الله أن نختار
بأنفسنا؛ علينا أن نختار ما بني طرقنا األنان ّية وبني طرق الله .نقولها م ّرة أخرى،
لكل واحد م ّنا ،يف الوقت الذي يح ّدده هو ويراه مناس ًبا .قبل
يعطي الله الفرصة ّ
أن يحني ذلك الوقت وقبل أن يعطي الله هذه الفرصة لإلنسان ،ما يشهد عىل
اإلنسان هو أنّه سريفض دو ًما الله! لذا يف توقيته املثا ّيل ،سيعطي الله اإلنسان
أفضل فرصة ممكنة متكّنه من قبول الله وقبول طريقه للحياة.
شارك بولس معرفته لذهن اإلنسان هذه ،أهل كورنثوس .رشح أ ّن من هم يف
الكنيسة يستطيعون أن يفهموا أرسار الله .ال ميكن فهم «هذه األرسار» دون
معاونة روح الله ،لذا طُرقه تبقى مخف ّية.
بالسلطان
«فأعلنه الله لنا نحن بروحه (عىل ال ّروح القدس أن يدعو املرء ويطبعه ّ
عينه) ألنّ ال ّروح يفحص ّ
كل يشء ح ّتى أعامق الله (فقط عندما يبدأ الله يدعو
اإلنسان ،يستطيع هذا األخري أن يفهمه) .أل ّن َمن ِمن ال ّناس يعرف أمور اإلنسان
إال روح اإلنسان الذي فيه .هكذا أيضً ا أمور الله ال يعرفها أحد إال روح الله
السبب مل يقدر
(عىل اإلنسان أن يقبل روح الله ليعرف أمور الله ال ّروح ّية .لهذا ّ
نيقودميوس أن يفهم .مل يكن قد ُدعي من قبل روح الله) .ونحن (يتكلّم هنا
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عن الكنيسة) مل نأخذ روح العامل بل ال ّروح الذي من الله (ال ّروح هو ق ّوة الله.
ليس هو «كائن» كام تعلّم به املسيح ّية التقليديّة .التعليم بالثّالوث القدس هو
خاطئ! ليس هناك كائن يدعى ال ّروح) .لنعرف األشياء املوهوبة لنا من الله
(يجب عىل الله وحده أن مينح هذه املعرفة .ال أحد يستطيع أن يفهمها مبقدرة
إنسانيّة برشيّة فقط) .التي نتكلّم بها أيضً ا ال بأقوال تعلّمها حكمة إنسان ّية
حس ّية ،اآلتية من روح اإلنسان) بل
الحس ،من خالل حدود ّ
(الفكر اإلنسا ّين يّ ّ
الطبيعي
مبا يعلّمه ال ّروح القدس قارنني ال ّروح ّيات بال ّروح ّيات .ولك ّن اإلنسان
ّ
الحس) ال يقبل ما لروح الله ألنّه عنده جهالة .وال يقدر أن
(الكائن
ّ
البرشي يّ ّ
يعرفه ألنّه إنمّ ا ُيحكم فيه روح ًّيا» (رسالة بولس ال ّرسول األوىل إىل أهل كورنثوس
.)14- 10 :2
السبب الذي جعل اإلنسان يرفض دو ًما الله وطرقه .الكربياء الكامن يف
هذا هو ّ
أنان ّية املنطق البرشي ،يرفض حقيقة الله .بل فاإلنسان قد صاغ مفاهيم وأفكار
خاصة به بالشكل الذي يناسبه .ما يشهد عىل البرش خالل  6000سنة،
دين ّية ّ
هو أ ّن اإلنسان يرفض الله .لهذا سيكره الكثريون ما كُتب يف هذا الكتاب .ال
السبب أيضً ا ،سيتحتّم جعل األرض تتّضع
يستطيعون التغلّب عىل كربيائهم .لهذا ّ
قبل أن يأيت يسوع املسيح كملك امللوك.
إن أنت تفهم هذه األشياء اآلن ،سبب واحد يجعل ذلك ممك ًنا! الله يعطيك
هذه الفرصة اآلن .اآلن تت ّم دعوتك من قبل روح الله .إن كان هذا هو الحال،
حقيقي؟ من املمكن أن مت ّر بأمور بعد ،تجعلك
فالخيار لك .هل ستقبل ما هو
ّ
قل
تتّضع أكرث خالل الضّ يقة العظيمة .فكلّام أطال اإلنسان رفضه لله ،كلّام ّ
نصيبه بتلقّي مساعدته ونعمة العيش والخالص مماّ سيأيت.
كل العامل! لن يتّضع معظم ال ّناس ليقبلوا مبلكوت الله اآليت.
سيبدأ الله يدعو ّ
البرشي ال ميكن أن
الحس ّية للتوليد
لنعود إىل مجريات ّ
ّ
قصة العنرصة .العمل ّية ّ
حس .كذلك األمر يف الوالدة ال ّروح ّية .يجب عىل اإلنسان أن
ي َولّد إال ما هو يّ ّ
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البرشي أن يولد من روح الله .وهذا هو
يولد من روح الله .يجب عىل الكائن
ّ
التط ّبع لروح الله «بروح اإلنسان» الذي أعطاه الله للبرشيّة .بعد العامد «باملاء»
(يف اليونان ّية كلمة العامد  baptismتعني التغطيس) ،يخرج اإلنسان من القرب
الرمزي هذا امليلء باملاء ،ليميش يف املتج ّدد يف الحياة .بعد العامد مبارشة ً ،يضع
ّ
القسيس يده علينا فنولد من روح الله الق ّدوس.
ّ
عندما نولد من روح الله ،نبدأ ننمو روح ًّيا ،إنمّ ا كجنني فقط يف داخل الكنيسة.
حس» ،متَط ِّبع من روح الله الق ّدوس .نبدأ حياة
يجب أن نعيش يف «جسد يّ ّ
التغلّب عىل الجسد ـ مشا ّدات الطبيعة اإلنسان ّية ـ مك ّونني بذلك سلوكًا با ًّرا
مق ّد ًسا .تؤ ّدي بنا هذه العمل ّية ،يف اآلخر ،إىل أن «نولد» يف ملكوت الله ،يف عائلة
الله ،كائنات روحيّة« ،مولودون بال ّروح» كليًّا.
رشح يسوع املسيح لنيقودميوس ،أ ّن « املولود من الجسد جسد هو» .كان يرشح
البرشي
حس) ،ال يستطيع أن يُ َولّد إال ما هو جسد .التوليد
ّ
أ ّن الجسد (الذي هو يّ ّ
حس ّية .لكن أكمل يسوع وفسرّ « :واملولود
الحس ال يؤ ّدي إال إىل والدة برشيّة ّ
يّ ّ
من ال ّروح هو روح» .فقط عندما يت ّم تط ّبعك بال ّروح الق ّدوس تستطيع ،مع
الوقت أن تولد ـ تدخل ـ يف ملكوت الله.
كل البواكري ملكوت الله .عندما يعود
إنّه من خالل هذه العمل ّية ،سوف يدخل ّ
يسوع املسيح ستت ّم قيامتهم إىل حياة روح ّية ،كائنات روح ّية ،مك ّونة من روح،
يف عائلة الله.
متثّل العنرصة الوسائل التي بها يستطيع اإلنسان أن يفهم ويعيش طرق الله.
وحي ومع ال ّزمن ،تستطيع أن تتح ّول من كائن فانٍ إىل كائن
من خالل ال ّنضج ال ّر ّ
روحي ـ مولود يف عائلة الله ال ّروح ّية .ت ُص ّور العنرصة بواكري
حس إىل
ّ
أبدي ـ من يّ ّ
ّ
كل البرش ،يف نهاية أ ّول  6000سنة
عائلة الله ،الذين سيقومون أ ّوالً من بني ّ
كل الذين سيلحقون بهم ،سيم ّرون بنفس
من وجود اإلنسان عىل األرض .لكنّ ،
عمل ّية ال ّدعوة والوالدة من روح الله الق ّدوس ،التي تؤ ّدي بهم إىل أن يولدوا يف
عائلة الله نفسها.
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السنويّة تكشف لنا املزيد عن مخطّط الله .نأيت اآلن إىل اليوم
تستم ّر سبوت الله ّ
نوي ال ّرابع .يُعرف هذا اليوم عند اليهود باسم روش هاشانا Rosh
الس ّ
املق ّدس ّ
الصحيح مدرج عا ّمة ً يف ال ّروزنامة ال ّرومان ّية ،يف شهر أيلول
 ،Hashanahوتوقيته ّ
نوي مع ما سيجري من أحداث
الس ّ
السبت ّ
أو يف أوائل ترشين األ ّول .يتوافق هذا ّ
يف نهاية الستّة آالف سنة املكلّف بها اإلنسان.
السابع يف أ ّول الشّ هر
«وكلّم ال ّر ُّب موىس قائال ً كلّم بني إرسائيل قائال ً .يف الشّ هر ّ
يكون عطلة تذكار هتاف بوق محفل مق ّدس» (الالويّني 23 :23ـ .)24
يكشف تذكار البوق زم ًنا مث ًريا ألنّه يتعلّق مبجيء يسوع املسيح الثّاين ،ليس
كحمال ً ،بل كملكًا يحكم عىل األرض .هذا هو ال ّزمن الذي تعيش فيه اآلن!
سيشهد هذا العامل ،بعد  6000سنة من حكم اإلنسان الذايت تغي ًريا جذريًّا.
سيحكمه ملكوت الله ،مع يسوع املسيح كملك امللوك .كام تطلق األبواق عادة ً
عند إعالن امللك ،كذلك سيكون الوضع عن مجيئ املسيح ملك امللوك.
يحيك بولس عن البوق يف رسالته األوىل إىل أهل تسالونييك.
«ث ّم ال أريد أن تجهلوا أ ّيها األخوة (يتو ّجه بولس بكالمه هنا إىل الكنيسة ،إىل
الذين ُدعيوا ليكونوا من بني املئة واألربعة واألربعني ألفًا) من جهة ال ّراقدين
الستة آالف سنة التي
(يتكلّم بولس عن الذين ُد ِع ُيوا وماتوا يف اإلميان خالل ّ
خلت) ليك ال تحزنوا كالباقني الذين ليس لهم رجاء .ألنّه إن ك ّنا نؤمن أ ّن يسوع
مات وقام فكذلك ال ّراقدون بيسوع سيحرضهم الله أيضً ا معه ( ستت ّم قيامتهم
ليعودوا مع يسوع املسيح عندما يأيت) .فإنّنا نقول لكم هذا بكلمة ال ّر ِّب أنّنا
نحن األحياء الباقني إىل مجيء ال ّر ِّب (الذين يف الكنيسة والذين يسكن فيهم روح
الله ،املدع ّوون ليكونوا باكورة) ال نسبق ال ّراقدين .ألنّ ال ّر َّب نفسه بهتاف بصوت
السامء واألموات يف املسيح سيقومون
رئيس مالئكة وبوق الله سوف ينزل من ّ
أ ّوال ً .ث ّم نحن األحياء (القليلون املدع ّوون ليكونوا الباكورة ،الذين ال يزالون عىل
قيد الحياة يف الكنيسة يف زمن قدوم املسيح) الباقني س ُنخطف جمي ًعا معهم يف

208

النبوي
آخر ال ّزمن
ّ

السحب ملالقاة ال ّر ّب يف الهواء .وهكذا نكون ّ
كل حني مع ال ّر ّب» (رسالة بولس
ّ
ال ّرسول األوىل إىل أهل تسالونييك 13 :4ـ .)17
وصف بولس هذا الحدث عينه لكنيسة كورنثوس.
«يف لحظة يف طرفة عني عند البوق األخري ،فإنّه س ُي َب ّوق ويقام األموات عدميي
فساد ونحن نتغي» (رسالة بولس ال ّرسول األوىل إىل أهل كورنثوس .)52 :15
رشح بولس عن هذه املرحلة نفسها من مخطّط الله ،عندما سـتأخذ مجراها
السابع ـ كام ورد يف ِسفر ال ّرؤيا .عند إطالق هذا
عند تبويق البوق األخري ـ البوق ّ
البوق ،سيقوم األربعة واألربعون ألفًا من املوت .سيقوم األموات أ ّوال ً ،وبعد ذلك
مبارشة ً ،سيتغيرّ الذين ال يزالون عىل قيد الحياة والذين هم ضمن عدد املئة
واألربعة واألربعني ألفًا ،ويعودون مع يسوع املسيح يف نفس ذلك اليوم.
كل البواكري .كلّهم تقري ًبا قد ماتوا ،إنمّ ا سيقومون
هذا هو اليوم الذي فيه سيقوم ّ
حينها إىل حياة خالدة .والبواكري القالئل الذين ال يزالون عىل قيد الحياة يف ذلك
الوقت ،سيتح ّولون من كائنات فانية إىل كائنات روح ّية أبديّة ،ليكونوا جز ًءا من
عائلة الله ـ ملكوت الله.
الستة آالف سنة املاضية ،يف
سيقوم ّ
كل البواكري ،الذين متّت دعوتهم خالل فرتة ّ
السابع « .ث ّم ب ّوق
السابع من الختم ّ
اليوم الذي يُب ّوق فيه البوق األخري ،البوق ّ
السامء قائلة قد صارت ماملك العامل
السابع فحدثت أصوات عظيمة يف ّ
املالك ّ
لر ّبنا ومسيحه فسيملك إىل أبد اآلبدين» (رؤيا يوح ّنا الالهويت  .)15 :11هذا هو
كل األمم عىل هذه األرض .ت ُكشَ ف
اليوم الذي فيه سيأيت يسوع املسيح ويحكم ّ
أمور أكرث بعد يف أحداث هذا اليوم.
السنوات وال ّنصف من
تكون التت ّمة الفعل ّية لعيد البوق يف آخر يوم من الثّالث ّ
الضّ يقة العظيمة التي هي عىل وشك أن تأيت عىل هذه األرض .هذا يوم ،قد
ُوصف أيضً ا ،كيوم غضب الله العظيم (يوم الحرش) عىل البرشيّة .كام قلناه سابقًا
يف هذا الكتاب ،ستقوم ق ّوة قي أوروبا من عرشة أمم ،عند تبويق البوق الخامس
السابع ،ستُطلق سبعة أبواق .وسيُب ّوق البوق األخري
السابع .يف الختم ّ
من الختم ّ
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يف اليوم األخري من الش ّدة العظيمة.
ُوصف البوق الخامس بزمن «الويل األ ّول» عىل اإلنسان .إنّه زمن تبدأ فيه الق ّوة
الساكنني عىل هذه
األوروب ّية األخرية ،الحرب العامل ّية الثّالثة .سيهلك املاليني من ّ
األرض ،عىل أيدي هذا الجيش العظيم .ر ًّدا عىل ذلك ،ستقوم ق ّوة عسكريّة
عظيمة أخرى من الرشق األقىص ،عدد جنودها  200مليون ،معظمه ٍ
آت من
السادس خالل هذه
ّ
الصنيُ .وصف هذا «بالويل الثّاين» ،الذي يُعلن بتبويق البوق ّ
املحنة العظيمة من آخر ال ّزمن.
السادس
«الويل الواحد مىض هوذا يأيت ويالن أيضً ا بعد هذا .ث ّم ب ّوق املالك ّ
فسمعت صوتًا واح ًدا من أربعة قرون مذبح الذّهب الذي أمام الله قائال ً
السادس الذي معه البوق ّ
فك األربعة املالئكة املق ّيدين عند النهر العظيم
للمالك ّ
الفراتّ .
والسنة ليك يقتلوا
الساعة واليوم والشّ هر ّ
فانفك األربعة املالئكة املع ّدون ّ
ثلث ال ّناس وعدد جيوش الفرسان مئتا ألف ألف .وأنا سمعت عددهم» (رؤيا
يوح ّنا الالهويت 12 :9ـ .)16
الساحة يف زمن املحنة العظيمة األخرية ،وهالك
يظهر هنا الجيش العظيم عىل ّ
ثلث البرش! سيموت مئات املاليني عىل أيدي هذه القوى املهيبة .هذه القوى
رشا لقيام القوى األوروب ّية.
اآلسيويّة التي ستُطلق عىل األرض ،هي ر ًّدا مبا ً
السابعُ ،معل ًنا قيامة املئة واألربعة
ويأيت زمن «الويل الثّالث» .زمن تبويق البوق ّ
واألربعني ألفًا ،ومجيء يسوع املسيح كملك امللوكُ .وصف هذا اليوم بيوم غضب
الله العظيم .يف هذا اليوم ستُطلق سبعة جامات عىل األرض .هذه الجامات هي
الضبات التي ستأيت عىل الذين يُهلكون األرض .تأيت عىل الذين يساندون
السبع رّ
ّ
ويشاركون العسكر األورو ّيب ،الذي أقيم خالل «الويل األ ّول» ،كام وتأيت عىل
الذين أتوا من الشرّ ق األقىص عند «الويل الثّاين».
يف هذا اليوم ،سيجعلهم الله يتواضعون عندما سيح ّولهم إىل ال يشء .يف هذا
اليوم ،س ُيقتل عرشات املاليني ،ال بل مئات املاليني .ستكون يف هذا اليوم بالذّات،
السبع
معركة أرمج ّدون النبويّة .هذا هو «الويل الثّالث» ،عندما تُطلق الجامات ّ
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السبعة األخرية.
من الختوم ّ
السابع
«الويل الثّاين مىض وهوذا الويل الثّالث يأيت رسي ًعا .ث ّم ب ّوق املالك ّ
السامء قائلة قد صارت ماملك العامل لر ّبنا ومسيحه
فحدثت أصوات عظيمة يف ّ
سيملك إىل أبد اآلبدين» (رؤيا يوح ّنا الالهويت 14 :11ـ .)15
كل املاملك أصبحت اآلن ماملك يسوع املسيح.
سيت ّم اإلعالن ،يف هذا الوقت ،أ ّن ّ
كل ماملك األرض .سيكون قد اتّضع الكثري من األمم حينها ،إنمّ ا يف ذلك
سيحكم ّ
اليوم األخري ،ستُ ّ
كل األمم الباقية عىل سطح األرض.
ذل ّ
الق ّوات األوروب ّية والق ّوات اآلسيويّة غاضبة .حتّى ذلك الحني ،ستكون األسلحة
النوويّة قد ألحقت الكثري من ال ّدمار عىل األرض .واعني ذلك ،و ُمدركني إمكان ّية
اإللغاء الكليّ  ،يلتقي الجيشان يف منطقة مج ّدو للمواجهة املباشرِ ة ،يف معركة
هرمج ّدون.
«وغضبت األمم فأىت غضبك (زمن غضب الله يف شكل آخر سبع رضبات)
لعبيدك األنبياء والق ّديسني (يف نفس اليوم يقوم املئة واألربعة واألربعون ألفًا)
الصغار والكبار وليهلك الذين (األوروب ّيون وعامل الشرّ ق األقىص)
والخائفني اسمك ّ
كانوا يهلكون األرض» (رؤيا يوح ّنا الالهويت .)18 :11
السبعة األخرية عىل شعوب هذه األمم التي تستم ّر تتحارب
ت ُطلق رّ
الضبات ّ
السامء عظيمة وعجيبة .سبعة مالئكة
وتد ّمر األرض« .ث ّم رأيت آية ً أخرى يف ّ
السبع الضرّ بات األخرية أل ّن بها أُكمل غضب الله» (رؤيا يوح ّنا الالهويت
معهم ّ
للسبعة املالئكة أُمضوا واسكبوا
« .)1 :15وسمعت صوتًا عظيماً من الهيكل قائال ً ّ
جامات غضب الله عىل األرض» (رؤيا يوح ّنا الالهويت .)1 :16
بعد موت عرشات املاليني من أمم القوى العسكريّة آلخر ال ّزمن هذا ،وبعد أن
كل الجامات ،يعود يسوع املسيح .ستتوقّف هذه القوى عن املحاربة
ت ُطلق ّ
الساموات يف ذلك اليوم .أوضح الله أن مجيء
بسبب ما سرتاه يحدث يف ّ
يسوع املسيح سيكون مرئ ًّيا يف ج ّو سامئنا .ويف نفس الوقت تكون تلك اآلل ّيات
بالضبات يف أممهم.
العسكريّة تتلقّى أخبار املاليني الذين ميوتون رّ

الكشف عن مخطّط الله

211

مل يص ّدقوا شاهدا آخر ال ّزمن .لذلك لن يص ّدقوا أ ّن املسيح ٍ
آت .من يستطيع أن
يعرف ماذا ستظ ّنه هذه الشّ عوب يف هكذا لحظة؟ ربمّ ا بغز ٍو من عامل ثانٍ  .ميكن
تف ّهم ملاذا قد يفكّرون بهكذا احتامل ،وذلك أل ّن ما سريونه هو أقوى وأعظم من
اإلنتاج الهوليوودي لفيلم «يوم اإلستقالل»  .Independence Dayيعلن الله أ ّن
هذه الجيوش ستتوقّف وتتّحد بفكر واحد ،لتحارب ما تراه ٍ
آت .هذه هي آخر
معركة ـ معركة هرمج ّدون.
يف آخر هذا اليوم تقري ًبا ،سيأيت أخ ًريا يسوع املسيح من ساموات ج ّو األرض.
وقوي ـ سيأيت ليحارب هذه الجيوش املجتمعة مع بعضها البعض،
مجيئه عظيم ّ
يف مج ّدو.
السامء مفتوحة وإذا فرس أبيض والجالس عليه يدعى أمي ًنا وصادقاً
«ث ّم رأيت ّ
وبالعدل يحكم ويحارب .وعيناه كلهيب نا ٍر وعىل رأسه تيجان كثرية وله إسم
بدم ويدعى اسمه
مكتوب ليس أحد يعرفه إال هو .وهو مترسبل بثوب مغموس ٍ
السامء كانوا يتبعونه عىل خيل
كلمة الله (إنّه يسوع املسيح) .واألجناد الذين يف ّ
بيض البسني ب ًّزا أبيض ونق ًّيا (املئة واألربعة واألربعون ألفًا العائدون معه) .من
فمه يخرج سيف ٍ
بعصا من حديد
ماض ليك يرضب به األمم وهو سريعاهم ً
وهو يدوس معرصة خمر سخط وغضب الله القادر عىل ّ
كل يشء .وله عىل
ورب األرباب .ورأيت مالكًا واح ًدا
ثوبه وعىل فخذه اسم مكتوب ملك امللوك ّ
ٍ
بصوت عظيم قائال ً لجميع الطّيور الطّائرة يف وسط
واقفًا يف الشّ مس فرصخ
السامء هل ّم اجتمعي إىل عشاء اإلله العظيم ليك تأكيل لحوم ملوك ولحوم ق ّواد
ّ
ولحوم أقوياء ولحوم خيل والجالسني عليها ولحوم ّ
الكل ح ًّرا وعب ًدا صغريًا وكبريًا.
ورأيت الوحش وملوك األرض وأجنادهم مجتمعني (...مجتمعني يف مج ّدو)
بي
ليصنعوا حر ًبا مع الجالس عىل الفرس ومع جنده .فقُبض عىل الوحش وال ّن ّ
الكذّاب معه (...قائد ديني مخادع عظيم الذي من خالله يعمل إبليس ليخدع
الصانع ق ّدامه اآليات التي بها ّ
أضل الذين قبلوا ِس َمة الوحش والذين
الحشود) ّ
سجدوا لصورته وطُرح اإلثنان ح َّيني إىل ُبحرية ال ّنار امل ّتقدة بالكربيت .والباقون
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قُتلوا بسيف الجالس عىل الفرس الخارج من فمه وجميع الطّيور شبعت من
لحموهم» (رؤيا يوح ّنا الالهويت 11 :19ـ .)21
كل الذين اجتمعوا ليحاربوا يسوع املسيح عند عودته.
سيهلك برسعةّ ،
كل ماملك األرض ليسوع املسيح ،اآليت ليكون ملك
يف هذا اليوم العظيم ،تُسلّم ّ
كل اآلرض.
امللوك عىل ّ
ّ
سنوي) ،عىل آخر يوم من م ّدة الستّة آالف
يدل «تذكار هتاف البوق» (سبت
ّ
سنة من حكم اإلنسان الذّايت عىل األرض .إنّها البداية الفعل ّية لحكم ملكوت الله
السبعة اآلالف من مخطّط
السنوات ّ
عىل األرض .تبدأ معها آخر  1000سنة من ّ
السبت .يبدأ
السابعّ ،
الله لخالص اإلنسان .إنّه زمن ال ّر ّب ،الذي رمزه هو اليوم ّ
السادسّ .
تدل نهاية الستّة آالف سنة عىل بداية حكم
سبت ال ّر ّب يف نهاية اليوم ّ
كل البرش واإلظهار لهم الطريق إىل ملكوته.
ملكوت الله عىل ّ
يح ّدد هذا اليوم ،مع قيامة املئة واألربعة واألربعون ألف باكورة ،نهاية مخطّط
الله يف إمتام الحصاد ال ّربيعي األ ّويلّ .اآلن يأيت الحصاد األبعد ،حصاد الخريف
الواسع.
كل الحروب .لقد حاول اإلنسان أن يحقّق ذلك
ستنهي عودة يسوع املسيح ّ
بالتّحديد ،لك ّنه فشل ببؤس .املنحوتة املوجودة يف حديقة األمم املتّحدة التي
كل الحروب ،مستوحات من نبوءة ستت ّمم باملقابل
متثّل هدف اإلنسان إلنهاء ّ
بواسطة يسوع املسيح« .فيقيض بني األمم و ُينصف لشعوب كثريين فيطبعون
سيوفهم ِسككًا ورماحهم مناجل .ال ترفع أ ّمة ٌ عىل أ ّم ٍة سيفًا وال يتعلّمون الحرب
فيام بعد» (إشعياء .)4 :2

يوم الكفّارة Day of Atonement

نوي الخامس هو يوم الكفّارة .يدعى يف اليهوديّة «يوم كيبور» Yom
الس ّ
السبت ّ
ّ
الصحيح له يف ال ّروزنامة اليونان ّية ،بالتسمية نفسها.
 . Kippurيُح ّدد اليوم ّ

السابع فهو يوم الكفّارة.
«وكلّم ال ّر ُّب موىس قائال ً أ ّما العارش من هذا الشّ هر ّ
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محفال ً مقدّ ًسا (مجمع موىص به) يكون لكم تذلّلون نفوسكم وتق ّربون وقو ًدا
لل ّر ّب .عمال ً ما ال تعملوا يف هذا اليوم عينه ألنّه يوم كفّار ٍة للتكفري عنكم أمام
كل نفس ال تتذلّل يف هذا اليوم عينه تُقطع من شعبهاّ .
ال ّر ِّب إلهكم .إ ّن ّ
وكل
نفس تعمل عمال ً ما يف هذا اليوم عينه أُبيد تلك ال ّنفس من شعبها .عمال ً ما
ال تعملوا فريض ًة ًدهر ّية َ يف أجيالكم يف جميع مساكنكم .إنّه سبت عطل ٍة لكم
سنوي) فتذلّلون نفوسكم .يف تاسع الشّ هر عند املساء (بد ًءا من غروب
(سبت
ّ
شمس اليوم التّاسع) من املساء إىل املساء (ينتهي عند غروب شمس اليوم
التّايل) تُسبتون سبتكم» (الالويّني 26 :23ـ .)32
كل العمل ّية ،بد ّءا من عيد الفصح إىل تذكار هتاف
نوي ّ
الس ّ
السبت ّ
يص ّور هذا ّ
البوق .سيكون معظم هذه العمليّة قد تمُ ّم ،عند رجوع املسيح وإبعاد إبليس
من حضور البرش.
يص ّور هذا اليوم عمل ّية التكفري ،العمل ّية التي من خاللها يتصالح الجميع مع
الله .اآلن ،وبعد أن تمُ ّمت األبواق ،أصبح بواكري الله مكفٍّرين كل ًّيا ،متصالحني مع
الله .تظهر العمل ّية بأكملها (املنكشفة من خالل الفصح ،عيد الفطري ،العنرصة
وهتاف البوق) ،كيف متكّن البواكري أن يُولدوا لعائلة الله ـ ويُصبحوا جز ًءا من
ملكوت الله.
مع أ ّن العمل ّية قد أُنجزت مع البواكري ،يبقى املاليني ليقوموا بالتكفري واملصالحة
برشي بنفس العمل ّية ،كام الذين متّت دعوتهم
كل كائن
مع الله .يجب أن مي ّر ّ
ّ
الستة آالف سنة األوىل .يص ّور يوم الكفّارة هذه العمل ّية بكاملها .يجب أن
خالل ّ
كل واحد إىل التو ّحد والوحدة مع الله .تبدأ املصالحة مع الله بدم يسوع
يصل ّ
املسيح ،بال ِفصح .يجب أن نتوب ونخرج من مرص ال ّروح ّية (الخطيئة) ،نتع ّمد
ونتلقّى تط ّبع روح الله .فيام نحن ننمو روح ًّيا ونتغلّب عىل طبيعتنا ،يتمكّن
الله أن يبدأ بتحويل (رسالة بولس ال ّرسول إىل أهل رومية 1 :12ـ )2طريقة
تفكرينا ،ويجعلنا يف وحدة وتناغم مع الطريق الواحدة الحقّة للحياة .بعد أن
بكل هذه العمليّة بنجاح ،يستطيع أن يكون بتوافق تا ّم مع الله،
مي ّر اإلنسان ّ
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أبدي ،من جسد إىل روح ،إىل ملكوت الله.
ويتح ّول من فانٍ إىل ّ
ملكوت الله هو عائلة الله ،يتك ّون من كائنات روح ّية كانت قبال ً جسديّة.
كائنات ستكون مو ّحدة مع الله إىل أبد اآلبدين.
الصلح مع الله ،التي هي عمل ّية التكفري
مع أ ّن هذا اليوم يحيك عن كامل عمل ّية ّ
الكليّ لله ،فهو يص ّور أيضً ا تت ّمة حدث عظيم آخر ،حيث يتخلّص اإلنسان كليًّا
من وجود الخطيئة ويت ّم التكفري الكليّ ّ لله .عند قدوم ملكوت الله إىل هذه
كل واحد موجود عىل سطح األرض ،أن يدخل عمل ّية التكفري
األرض ،سيتمكّن ّ
هذه مع الله ،مقابل القليل فقط الذين دخلوها خالل أ ّول ستّة آالف سنة.
الخاصة املد ّمرة.
عندما يأيت ملكوت الله ،سيكون اإلنسان قد تخلّص من طرقه
ّ
كل األرض ،مع املئة واألربعة واألربعني ألفًا،
سيحكم يسوع املسيح اآلن فوق ّ
الذين سيقومون عند مجيئه .ستحكم طرق وأساليب الله ،سري البرشيّة .ويكون
الحقيقي إىل األرض .سيتعلّم
السالم
العدل رسي ًعا .ومتأل معرف ُة الله َ
األرض .ويأيت ّ
ّ
ال ّناس أن يعيشوا بسالم وتناغم مع اآلخرين .ستكون ديانة واحدة فقط عىل
السابع
األرض .سيكون حكومة واحدة فقط تحكم األرض .سيحفظ الجميع اليوم ّ
والحب األصيل حياة العائالت
السالم واإلنسجام
السنويّة .وسيع ّم ّ
والسبوت ّ
ّ
ّ
وكل العالقات البرشيّة فيام بينها.
واملجتمعات واألعامل ّ
لن يوجد ديانات خاطئة وال سياسات وال ضغوطات وال جشع .س ُيستبدل أسلوب
التنافس بأسلوب التعاون الهادف لخري الجميع .لن يعد من حاجة إىل رشكات
تأمني كبرية وبحوثات ط ّبية ضخمة .لن يحتاج ال ّناس إىل مستشفيات ووحدات
طوارئ املوجودة اآلن.
السالم
إنمّ ا رغم ّ
كل هذه اإلصالحات املثرية للبرشيّة ،يبقى حاجز يقطع طريق ّ
الكامل والوفاق ،وهو إبليس وشياطينه (املالئكة الذين مت ّردوا معه) .ميثّل يوم
التّكفري هذا أيضً ا ،إبعاد إبليس وشياطينه من وجه اإلنسان.
كان لوسيفورس أحد رؤساء املالئكة عند الله .فقد أُعطي له ولربع مملكة املالئكة
مسؤوليّة اإلهتامم باألرض .فكانت حكومة الله عىل أرض يديرها رئيس املالئكة
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كل من إسحق :14
قصة كربياء ومت ّرد عىل الله .يعطي ّ
قصته هي ّ
العظيم هذاّ .
12ـ  14وحزقيال 12 :28ـ  ،17فكرة عا ّمة عن هذا الكائن ،إنمّ ا أماكن مختلفة
أخرى من الكتابات املق ّدسة ،تحوي بعد معلومات أكرث عنه.
ميس الحا ّيل
مل يُعلن الله طول م ّدة األحداث املختلفة هذه .إنمّ ا ،نظامنا الشّ ّ
واألرض نفسها ،مجتمعان مع الحقائق الواردة يف الكتابات املق ّدسة ،يستطيعان
السنني .إنمّ ا أيضً ا ،مل
أن يكشفا الكثري .قد خلق الله األرض والكون منذ ماليني ّ
أي مكان ،عن التوقيت املح ّدد أو تسلسل مجريات تلك األحداث.
يُعلن ،وال يف ّ
خلق الله مملكة املالئكة .الله روح ،والكائنات التي خلقها ،هي أيضً ا روح .مل
يوجد شيئًا سوى عامل ال ّروح .مقدرة اإلنسان الذّهن ّية املحدودة ،تستطيع أن
الحس الذي يحيطه ،إنمّ ا مقدرتنا لفهم عامل ال ّروح محدودة
تتعاطى مع العامل يّ ّ
حس ًيا ،هذه األرض ضم ًنا.
حس ّية .أظهر الله أنّه قد خلق فعالً ً كونًا ّ
مبفاهيم ّ
الحس ّية .أعلن الله للمالئكة قسماً
وقيل أ ّن املالئكة فرحت ج ًّدا مبخلوقات الله ّ
يوسع وين ّمي عائلته ،مع الكائنات البرشيّة.
من مخطّطه الذي فيه يريد أن ّ
يف ال ّرسالة إىل العربان ّيني ،نقرأ أ ّن مملكة املالئكة ـ ملكوت املالئكة ـ قد خلقوا
ليرشفوا ،يف األزمان ،عىل الذين ستكون لهم حياة جسديّة ومن ث ّم يولدون إىل
عائلة الله.
يف وقت من األوقات ،بدأ لوسيفورس يرغب أكرث لنفسه .مل يوافق عىل مخطّطات
الحس .فتم ّرد ض ّد الله ،ومعه تقري ًبا ربع املخلوقات
الله أو عىل هدفه للمخلوق يّ ّ
الحس .أعلن
املالئك ّية .وأُقيمت حرب مالئك ّية عظيمة ،مت ّددت إىل حتّى املخلوق يّ ّ
الله أن املخلوق األصيل قد ُصنع كامال ً وجميال ً .كانت حيا ٌة عىل األرض ،لكن
ليس كالحياة التي كانت لتكون عند خلق اإلنسان .كان عىل األرض أشكاال ً
السامء ويف البحر .نستطيع أن نرى بعض من عظام تلك
حس ّية أول ّية ،كام ويف ّ
ّ
املخلوقات يف املتاحف اليوم .لقد زرت يف صباي ،مناطق قريبة من كنساس
الغرب ّية ،حيث ترعرعت ،حيث كانت البحار م ّر ًة منذ القدم .ك ّنا نجد أسنان
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قرش تعود إىل زمن ما قبل التاريخ ،عىل بعد أميال قليلة من هناك .قد ُوجدت
أيضً ا عظا ًما تعود إىل ما قبل التاريخ ،ملخلوقات حيوان ّية ب ّرية .كان يف كنساس،
بالفعل ،مساحات شاسعة من البحار ،يف وقت من األوقات.
ماذا حدث؟ حاول العاملون والباحثون إعطاء تفسرياتهم «الذّك ّية» حول هذه
تم تهدميه برسعة عند مت ّرد
بكل بساطة ،هو أ ّن ّ
األمور ،إنمّ ا الواقعّ ،
كل يشء ّ
السنني.
لوسيفورس .فجأة ً ،أُبيدت ّ
كل حياة عىل األرض .كان هذا منذ ماليني ّ
القصة ،يف ِسفر التكوين ،عن خلق اإلنسان والحياة ال ّنباتية والحيوان ّية التي
تحيك ّ
يل لألرض بح ّد ذاتها ،الذي
تالمئه وتك ّمله .ليست هذه ّ
القصة عن الخلق الفع ّ
السنني.
حدث قبل خلق اإلنسان مباليني ّ
«يف البدء (ال يوجد يف اللغة العربيّة حرف تعريف يح ّدد البداية ،فك َمن يقرأ «يف
السموات واألرض( .يف «بدء» ،خلق الله فعالً األرض والكون
بدء») خلق الله ّ
السنني .مل يكن من تط ّور آنذاك إنمّ ا الكثري الكثري من
كلّه منذ ماليني وماليني من ّ
ال ّزمن) .وكانت األرض (يف اللغة العربيّة «صارت» ،الفعل نفسه الذي استخدم يف
التكوين  26 :19الذي يقول أن امرأة لوط «صارت» ِمل ًحا) خربة وخالية وعىل
وجه البحر ظلمة وروح الله ّ
يرف عىل وجه املاء» (التكوين 1 :1ـ .)2
هنا يقول أ ّن األرض كانت موجودة قبال ً.أصبحت بحال فوىض وفراغ ،يحدق بها
الظالم .كانت املياه موجودة من قبل .ث ّم بدأ الله يعمل عىل األرض ليعيد إليها
الحياة .يعطينا هنا صورة عا ّمة عن الفوىض .وج ّدد الله وجه األرض ،كام ذُكر يف
السنني ،إنمّ ا مل يوجد اإلنسان هنا ،إال منذ
املزامري .نعم ،يبلغ عمر األرض ماليني ّ
 6000سنة.
عندما كان هذا التم ّرد ،غيرّ الله اسم لوسيفورس ليصبح اسمه إبليس ،والتّابعني
له من املالئكة ،أصبحوا يُعرفون بالشّ ياطني .وتركهم الله عىل األرض .فوجودهم
كل
رش ّ
وتأثريهم عىل اإلنسان سيخدم يف الكشف ،كجزء من مخطّطه ،عن دمار و ّ
من يقاوم طريق الله الحقّة.
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عندما مت ّرد لوسيفورس ،أُوقفت حكومة الله عىل األرض .إنّه اآلن ،يف زمننا هذا،
كل األرض .سيدير يسوع املسيح
حيث ستعاد حكومة الله م ّرة أخرى ،عىل ّ
ملكوت الله ـ حكومة الله عىل األرض.
نعم ،يوم التكفري هذا ،يص ِّور أيضً ا ،نزع إبليس وشياطينه من حضور ال ّر ّب
واإلنسان .لن يعد بإمكانهم أن يؤث ّروا ويخدعوا البرش بعد اآلن ،باستثناء زمن
قصري ،يف نهاية األلف سنة من حكم ملكوت الله عىل البرشيّة .حينها ،سيكون
ليوم التكفري تت ّمة بعد أكرث ،عندما يُنزع إبليس وشياطينه م ّرة أخرى ،وهذه امل ّرة
القصة يف اإلصحاح  20من ِسفر ال ّرؤيا.
ـ ّ
لكل األزمنة ـ إىل األبد .نجد بعض هذه ّ
السامء معه مفتاح الهاوية (يف اللغة اليونان ّية« ،مكان
«ورأيت مالكًأ نازالً من ّ
حجز») وسلسلة عظيمة عىل يده .فقبض عىل ال ّتنني الح ّية القدمية الذي هو
إبليس والشيطان وق ّيده ألف سنة (يحدث هذا عند رجوع يسوع املسيح)
وطرحه يف الهاوية وأغلق عليه ليك ال ّ
يضل األمم يف ما بعد ح ّتى تت ّم األلف
السنة وبعد ذلك ال ب ّد أنّ ُي ّ
حل زمانًا يس ًريا» (رؤيا يوح ّنا الالهويت 1 :20ـ .)3
ّ
حل الشيطان من سجنه ويخرج ل ُي ّ
السنة ُي ّ
ضل األمم الذين
«ث ّم متى متّت األلف ّ
يف أربع زوايا األرض جوج وما جوج ليجمعهم للحرب الذين عددهم مثل رمل
البحر .وصعدوا عىل عرض األرض وأحاطوا مبعسكر الق ّديسني وباملدينة املحبوبة
السامء وأكلتهم .وإبليس الذي كان ُيضلّهم طُرح
فنزلت نار من عند الله من ّ
يف بحرية ال ّنار والكربيت حيث الوحش وال ّنبي الكذّاب (حيث طرحوا قبالً ً)
وس ُيعذّبون (إبليس والشّ ياطني) نها ًرا وليالً إىل أبد اآلبدين» (رؤيا يوح ّنا الالهويت
 7 :20ـ .)10
هذه اآلية األخرية هي ما جعل الكثريين يص ّدقون بنار جه ّنم ،حيث يذهب
اإلنسان الشرّ ير ليعذّبه الشّ يطان إىل األبد .نجح إبليس يف خداع ال ّناس وجعلهم
كل من ال ِ
يرض ِالله .مع ذلك ،إبليس
يص ّدقون بالعقاب الشّ يطا ّين الذي ينتظر ّ
هو الذي س ُيعذَّب إىل األبد ،عندما س ُين َزع لألبد ،من حرضة اإلنسان ومخلوق
الله .لن يكون إلبليس وشياطينه دو ًرا يف مستقبل الله ،فيكون هذا عذابًا لتلك
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السنني.
الكائنات ،جزاء خياراتها الخاطئة التي ات ّخذتها منذ بضع ماليني ّ
السنوي ،بشكل رائع ،تصالح هذا العامل وتو ّحده الكامل مع الله.
السبت ّ
ميثّل هذا ّ

ّ
املظال Feast of Tabernacles
عيد

معنى كب ًريا ،لك ّننا سنغطّي هنا فكرة موجزة عن موسم
لهذه الفرتة من ال ّزمن ً
السنويّة ،ويصف عي ًدا
هذا اليوم املق ّدس .يكمل ِسفر الالويّني مع األيّام املق ّدسة ّ
ّ
املظال ،واليوم األ ّول
السبعة األيّام األوىل بعيد
أخ ًريا يدوم لثامنية أيّام .تدعى ّ
للصالة ،يكون هو أيضً ا
السبعة يوم ثامن ّ
منها يكون سبتًا سنويًّا .ييل هذه األيّام ّ
سبتًا سنويًّا ،آخر يوم ال ّرؤيا من مخطّط الله .واسمه اليوم العظيم األخري.
يص ّور عيد املظال هذا ،ال ّزمن الذي يأيت فيه ملكوت الله ليحكم اإلنسان مل ّدة
 1000سنةُ .حيك الكثري عن مجيء املسيح (مس ّيا) وحكمه عىل األرض .قد أصبح
موسم العيد هذا قري ًبا أن يأيت عىل األرض .سوف يأيت فور انتهائنا من الضّ يقة
األخرية آلخر ال ّزمن.
األسبوعي آخر  1000سنة من مخطّط الله
السبت
كام أرشنا إليه سابقًا ،يمُ ثّل ّ
ّ
الذي م ّدته  7000سنة .يركّز عيد ّ
خاص ًة ،عىل هذه الفرتة من ال ّزمن عينها.
املظال ّ
ظل حكومة واحدة عىل األرض.
ففي آخر  1000سنة ،سيعيش الجميع تحت ّ
كل األمم خالل ذاك ال ّزمن.
ستحكم حكومة الله ،ملكوت اللهّ ،
يتكلّم اإلصحاح  20من ال ّرؤيا عن ذاك ال ّزمن ،الذي يبدأ مبارشة بعد رجوع
يسوع املسيح كملك امللوك (رؤيا  .)19إنّه ال ّزمن حيث ال يكون إلبليس بعد،
سلطانًا ليخدع األمم (باستثناء م ّدة وجيزة يف نهاية األلف سنة تلك).
السامء معه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة عىل يده.
«ورأيت مالكًا نازال ًمن ّ
فقبض عىل ال ّتنني الح ّية القدمية الذي هو إبليس والشّ يطان وق ّيده ألف سنة
(جزء من يوم الكفّارة) وطرحه يف الهاوية (مكان الحجز) وأُغلق عليه و ُحكم
عليه ليك ال ُي ّ
السنة وبعد ذلك ال ب ّد أن
ضل األمم يف ما بعد حتى تت ّم األلف ّ
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ُي ّ
حل زمانًا يس ًريا .ورأيت عروشً ا فجلسوا عليها وأُعطوا حكم (بواكري العنرصة
املئة واألربعة واألربعني ألفًا) ورأيت نفوس الذين قُتلوا (فُصلوا عن العامل من
خالل دعوتهم) من أجل شهادة يسوع ومن أجل كلمة الله والذين مل يسجدوا
السمة عىل جباههم وعىل أيديهم (عالمة ورمز
للوحش وال لصورته ومل يقبلوا ّ
السبت ،الذي يكشف ما نُؤمن به (جباههم) ،متى نعمل ومتى ال
الكنيسة هو ّ
نعمل (أيديهم) .عالمة إبليس ت ُكشف بصالة األحد) فعاشوا (الباكورة) وملكوا
مع املسيح ألف سنة» (رؤيا يوح ّنا الالهويت 1 :20ـ .)4
تصف هذه الكتابة زمن حكم ملكوت الله يف األرض عىل اإلنسان مل ّدة 1000سنة.
هي تحيك عن يسوع املسيح وعن املئة واألربعة واألربعني ألفًا الذين سيحكمون
معه .هؤالء الذين سيُقاموا ليحكموا مع يسوع املسيح ،هم أبناء القيامة األوىل
العظيمة ـ ممثّلني حصاد الله الباكر يف مخطّطه للخالص .مع بداية األلف سنة،
يبدأ الحصاد األعظم يف مخطّط الله للخالص .سيبدأ الباليني بالعمل ّية التي
ت ُخ ّولهم أن يدخلوا ملكوت الله ،ويولدون بذلك يف عائلة الله ،كام قد ُولد املئة
واألربعة واألربعون ألفًا األ ّولني .ستكون العمل ّية متوفّرة للجميع مل ّدة ألف سنة،
سنوي).
ومن ث ّم بعدها مل ّدة  100سنة (ما يرشحه آخر سبت
ّ
«وأ ّما بق ّية األموات فلم تعش حتى تت ّم األلف سنة .هذه هي القيامة األوىل»
(رؤيا يوح ّنا الالهويت  .)5 :20القيامة األوىل تعني البواكري ،الذين قاموا أ ّوالً
ضمن مخطّط الله للخالص .هؤالء الذين هم يف القيامة األوىل ،املئة واألربعة
واألربعون ألفًا ،هم ال ّناس الوحيدون الذين سيقومون يف ذلك الوقت من ال ّزمن.
كل الباليني اآلخرين الذين ماتوا إىل ذلك الحني ،خالل الستّة آالف سنة املاضية،
ّ
سيبقون من عداد املوىت حتّى بعد تت ّمة األلف سنة من حكم ملكوت الله عىل
قصة هؤالء ال ّناس تُكشف لنا من خالل معنى ِ
آخر ٍ
سنوي.
سبت
األرضّ .
ّ
«مبارك وق ّدوس من له نصيب يف القيامة األوىل .هؤالء ليس للموت الثّاين سلطان
عليهم بل سيكونون كهنة الله واملسيح وسيملكون معه ألف سنة» (رؤيا يوح ّنا
الالهويت  .)6 :20أصبح اآلن املئة واألربعة واألربعون ألفًا ،الذين هم يف القيامة
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األوىل ،كائنات روح ّية يف عائلة الله .هم اآلن كائنات روح ّية أبديّة ال متوت بعد
أب ًدا .سيحكمون بالفعل ،مع يسوع املسيح خالل ذلك ال ّزمن.
كل من
السالم طريقه إىل األرض تحت رعاية حكومة واحدة عامل ّيةّ .
أخ ًريا ،وجد ّ
وكل من ُولد من بعدها ،تكون له فرصة
نجا من ضيقة آخر ال ّزمن العظيمةّ ،
معرفة وفهم طرق الله الحقيقيّة .ستكون لهم نعمة العيش تحت حكمه البا ّر
ّ
املظال ،إىل آخر يوم من مخطّط
ورعايته .يأيت بنا هذا املعنى املخترص من عيد
الله العظيم لإلنسان.

اليوم العظيم

ّ
املظال ،باليوم
يُعرف تقليديًّا هذا اليوم امل ُضاف (اليوم الثّامن) ،الذي ييل عيد
سنوي .وهو كشف مثري يف مخطّط
العظيم (يوم ال َحشرْ ) .إنّه سابع وآخر سبت
ّ
بيعي الباكر للبواكري يمُ ثّل يف العنرصة ،كذلك الحصاد
الله .كام أ ّن الحصاد ال ّر ّ
ّ
املظال واليوم العظيم.
الخريفي األكرب هو ُممثّل يف عيد
السبعة آالف سنة من مخطّط
يرمز اليوم العظيم إىل قضاء الله الذي ييل م ّدة ّ
الله .إنّه زمن دينونة ميت ّد عىل مئة عام .لن يولد أح ٌد خالل ذالك الوقت .وتنتهي
عمل ّية الوالدة والتوليد عند اإلنسان بعد  7000سنة.
ّ
املظال .معظم ال ّناس تقرأها وال تفهم أب ًدا
قصة عيد
لنعود إىل آية تناولناها يف ّ
ما يكشفه الله فيها من هدفه العظيم .خالل األلف سنة املاضية ،أُعطي للبرشيّة
جمعاء ،فرصة تلقّي طرق الله .وقد حكم يسوع املسيح حكماً با ًّرا يف حكومة
كل من عاش ومات قبل
عامليّة .وأُبعد إبليس والشّ ياطني عن وجود اإلنسان .إنمّ ا ّ
حكم األلف سنة من املسيح ،مل تكن لهم هكذا فرصة .اآلن ،آن األوان لحياة
برشيّة ثانية لهؤالء ال ّناس.
«وأ ّما بق ّية األموات فلم تعش حتى تت ّم األلف سنة» (رؤيا يوح ّنا الالهويت :20
 .)5من هم بق ّية األموات؟ قد رشحنا سابقًا عن القيامة األوىل للمئة واألربعة
لكل
واألربعني الفًا ،الذين أُقيموا يف نهاية فرتة الستّة آالف سنة ،إنمّ ا ماذا حدث ّ
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الباليني الذين عاشوا وماتوا ومل يُقاموا من املوت؟ يتمحور اليوم العظيم حولهم.
«بق ّية األموات» ،هم معظم الذين عاشوا وماتوا إىل هذا الوقت من ال ّزمن.
ما يعني الباليني من العامل .هؤالء ال ّناس مل يعرفوا الله قط ّ .حان اآلن وقتهم
ليقوموا لحياة جسديّة ثانية! إقرأ اآلن اآلية التّالية« .مبارك ومق ّدس من له
نصيب يف القيامة األوىل .هؤالء ليس للموت الثّاين سلطان عليهم» (رؤيا يوح ّنا
الالهويت  .)6 :20قد سبق وأُعطي للبواكري حياة خالدة .هم كائنات روح ّية يف
عائلة الله .ال ميكنهم أن ميوتوا بعد أب ًدا!
الساموات (باستثناء يسوع املسيح) أو
خالل ّ
كل هذا الوقت ،مل يكن من أحد يف ّ
بكل بساطة ،ورجعوا إىل الترّ اب .إنمّ ا لله
أبدي .ال ّناس قد ماتوا ّ
يف مكان عذاب ّ
سلطان ليعطي حيا ًة جسديّة بعد ـ م ّرة ثانية.
«ث ّم رأيت عرشً ا عظيماً أبيض (زمن لحكم العرش العظيم األبيض ـ يوم اإلنسان
والسامء ومل يوجد لهام
العظيم) ،والجالس عليه والذي من وجهه هربت األرض ّ
كل من عاش
موضع .ورأيت األموات صغا ًرا وكبا ًرا واقفني أمام الله (سيقوم ّ
ومات من قبل ـ الذين نَسا ُهم ال ّزمان والذين يذكرهم التّاريخ) ،وانفتحت
أسفار (أسفار اإلنجيل هي اآلن مفتوحة ليتمكّن الجميع من فهمها ـ بواسطة
روح الله) ،وانفتح ِسف ٌر آخر هو س ِف ُر الحياة ودين األموات مماّ هو مكتوب يف
األسفار حسب أعاملهم (اآلن هو زمن ال َحشرْ  .زمن تُفتح أذهانهم للحقيقة .زمن
كل الذين
يدعوهم الله ليدخلوا يف عالقة معه .يف هذا ال ّزمن ،سيتو ّجب عىل ّ
أُقيموا من األموات أن يختاروا أن ميشوا يف طرق الله أم ال) وسلّم البحر األموات
الذين فيه وسلّم املوت والهاوية (يف اللغة اليونانيّة «القرب») األموات الذين
فيها ودينوا ّ
كل واحد بحسب أعامله (ويف نهاية املئة سنة تلك  )...وطُرح املوت
والهاوية (يف اللغة اليونان ّية «القرب») يف بحرية ال ّنار .هذا هو املوت الثّاينّ .
وكل
من مل يوجد مكتو ًبا يف ِسفر الحياة طُرح يف بحرية ال ّنار» (رؤيا يوح ّنا الالهويت
11 :20ـ .)15
للكل أن يختار ويعيش طريق الله
خالل فرتة املئة سنة هذه ،ستكون الفرصة ّ
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للحياة .ميكنهم أن يصبحوا جز ًءا من عائلة الله ـ ملكوت الله ـ مولودون كائنات
روح ّية ،كام كان املئة واألربعة واألربعون ألفًا .الذي يرفض ،سوف ميوت م ّرة
أبدي .ليس قضاء الله للذين ال يريدون أن يشاركوا يف عائلة الله،
ثانية ـ موت ّ
عقاب يدوم لألبد .إنّه موتٌ ـ ال قيامة لحياة ثانية بعد ـ عقاب
عذابًا أبديًّا .إنّه ٌ
أبدي.
ّ
السنوات املئة األخرية ،حيث س ُيقام الباليني .س ُيعطى للذين
إنّه يف خالل هذه ّ
عاشوا وماتوا ،شبابًا كانوا أم شيو ًخا ،حياة جديدة يف أجساد برشيّة يف ص ّحة
وحيويّة كاملة ومكتملة .عندها يستطيعون أن يختاروا أن يصبحوا جز ًءا من
قصة اليوم العظيم!
عائلة الله األبديّة .هذه هي ّ

السابع
الفصل ّ

املخلّص (املس ّيا)
الحقيقيّ
والسياسات أن تح ّرك مشاعر وعواطف عظيمة يف العامل .أن
بإمكان ال ّديانات ّ
سيايس ،ميكن أن يحملك عىل
ديني أو
ّ
يكون عملك من وراء مكتب ،إن كان ّ
رصف الكثري من ال ّنقود والوقت واملجهود .مع ذلك ،يسعى ال ّناس يف أمم العامل
وراء هكذا نشاطات ،عا ًما بعد عام.
حل
بالطّبع ،ال ّرغبة األساس ّية من هكذا عمل ،هو اختيار قادة يساعدون يف ّ
مشاكلنا ،ويؤ ّمنون لنا ازدها ًرا أكرب .يريد ال ّناس أن يتخلّصوا من مشاكلهم .يريدون
حياة أسهل .يريدون سال ًما وأم ًنا .إنمّ ا لألسف ،هذا ليس باستطاعة اإلنسان! هذا
رصاع ِق َدم ال ّزمن !
تحل مشاكل األمم ـ ال دميقراط ّية وال َملك ّية وال دكتاتوريّة.
ال حكومة تستطيع أن ّ
يحل مشاكله!
ال يستطيع اإلنسان أن ّ
صف العلوم باملدرسة الثّانويّة ،فيلماً بيانيًّا عن
الستّيناتُ ،عرض علينا ،يف ّ
يف ّ
األطفال الجائعة حول العامل .عرض الفيلم الحاجة للعلم والتكنولوجيا ،للمساعدة
الصف أن يكتب
يف إيجاد حلول لهكذا مشاكل متفاقمة .كان عىل ّ
كل عضو من ّ
تقري ًرا عن الفيلم ،مق ِّد ًما إمكان ّية حلول.
خاص ًة يف ما
كنت يف عمر املراهقة ،وقد ُصدمت من وقائع العامل من حويلّ ،
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يخص التح ّديّات الشبه مستحيلة ،التي يُقحمنا بها املستقبل.
ّ
مع أنيّ كنت ال أزال بسيطًا بعض اليشء ،إنمّ ا كان من الواضح بال ّنسبة يل ،أ ّن
يحل كل مشاكلناُ .خ ّيل بال ّنسبة يل ،أ ّن امله ّمة األكرب يجب
العلم لن يستطيع أن ّ
أن تكمن بيد الحكومة .لذا كتبت عن الحاجة لحكومة مركّزة عامل ّية .لكن
علمت ،رغم س ّني املراهق ،أ ّن األمم املتّحدة ال تحمل األجوبة ،ليس يف تشكيلتها
الحال ّية .عليها أن تكون بعد أقوى مماّ هي عليه .كان واض ًحا بال ّنسبة يل ،أ ّن مركز
األمم املتّحدة يُشكّل حواجز كبرية ـ إجحاف وغرية .كان الجواب يف ذهني إنشاء
حكومة واحدة عامل ّية .ميكنها أن تكون دميقراط ّية عامل ّية ،يكون مركزها يف مكان
مختلف من العامل ،إنمّ ا ستحتاج طب ًعا لق ّوة عسكريّة قويّة لفرض ال ّنظام.
إنمّ ا مع ذلك ،ال يستطيع اإلنسان أن يصنع سال ًما ووحدة حقيقيّة .ربمّ ا كان الله
السن املبكر ،طعم بطالن مقدرة اإلنسان ليحكم ذاته.
يعطيني ،يف ذلك ّ
هذا بالتحديد ،ما يريه الله لإلنسان .ال يستطيع اإلنسان أن يحكم ذاته .الطبيعة
اإلنسان ّية األنان ّية الحيوان ّية تجعل األمر مستحيال ً.وهذا هو الشّ اهد الذي كان
يعطيه الله لإلنسان للستّة آالف سنة املاضية ـ ليس باإلمكان لإلنسان أن يحكم
نفسه .تاريخ العامل يثبت ذلك!
حتّى هذه األ ّمة ،الواليات املتّحدة ،مع جربوتها وازدهارها ،مل تفلح يف حكمها
تحل مشاكل أمم
تحل مشاكلها ،وبالطّبع ال تستطيع أن ّ
الذّايت .ال تستطيع أن ّ
أخرى ،لك ّنها تستم ّر تحاول .من ِق ّمة التعجرف ،أن تعتقد الواليات املتّحدة أنّها
أي سالم
قادرة أن تؤ ّمن لألمم األخرى (الرشق األوسط ،كوريا أو حتى أوروبّا) ّ
يدوم .تكبرّ وتعجرف أمريكا ،هو مشكلة عظيمة يف عالقاتنا مع البالد األخرى .من
بكل
الواضح أنّهم يرون التعجرف الذي ال نستطيع نحن أن نراه .نحن نعتقد ّ
بساطة أ ّن طريقتنا هي األفضل .إنمّ ا ،بالطّبع ،يعتقد اآلخرون اليشء نفسه .مع
ذلك ،تبعث أمريكا شعاع تعجرفها ،بق ّوة أكرث من األمم األخرى.
مع أ ّن هذه األ ّمة قد أُنعمت من الله برثوة عظيمة ،كثريون هم دون وظيفة،
يتألّمون من األمراض واألوبئة ،ويعيشون يف الفقر .رغم ذلك ،يختار ال ّناس أن
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ينظروا ال ّناحية األخرى ،إن مل تطالهم املشكلة بشكل مبارش.
بقصة ،ال أعرف إن كانت واقعة أم ال .تحيك عن مبشرّ
تذكّرين هذه األمور ّ
خاطب مجمعه مبا قيل أنّها كانت أقرص عظة أُقيمت يو ًما .بدأ خطابه بقوله،
«لدي ثالث نقاط أكلّمكم بها اليوم» .وأكمل« ،النقطة األوىل هي أنّه يوجد أكرث
ّ
رشد ،ال منزل له ،يف هذه البالد .والنقطة الثّانية هي أ ّن معظمكم
من  400000م ّ
ال يكرتث البتّة (وهنا استخدم لفظة تعترب بذيئة يف اللغة اإلنكليزيّة don`t give
 !)a damnوأنهى عظته وقال« ،والنقطة الثّالثة هي أ ّن معظمكم يهتم اآلن أكرث
رشد
بأنيّ استخدمت كلمة «دام»  damnمن اهتاممه بوجود أكرث من  400000م ّ
يف هذا البلد» .ث ّم جلس.
السهل ج ًّدا أن نتجاهل
هذا هو موقف األغلبيّة ،عدم اإلكرتاث ّ
بكل بساطة .فمن ّ
أمو ًرا كثرية ،عندما يتغلّبنا ال ّنفاق والتشامخ.
والسياسة واملحاكم والفئات ذوي
يع ّم ال ّنفاق هذا البلد .فهو يرشَ ْح من اإلعالم ّ
الخاصة والشرّ كات .إن كان يف اإلعالم خرب ما مؤث ّر ،فنجد غال ًبا من يهت ّم
املصالح
ّ
به ـ وغال ًبا ج ًّدا ،والهدف هو أن يكونوا هم مح ّط األنظار .إنمّ ا مشاكل هذه األ ّمة
الحقيقيّة ،املتجذّرة يف العمق واملستم ّرة قُد ًما ،يت ّم تجاهلها ألنّها تفتقد العنرص
بكل بساطة غري شعب ّية .فال تتناولها
املؤث ّر .فالعرثات اإلجتامع ّية العديدة هي ّ
ال ّناس .واألسباب هي اإلكتفاء ،ال ّنفاق والكربياء.
خاصة يف بيوت ال ّراحة ،له َو أمر
السنّ ،
يف أ ّمة مزدهرة للغاية ،اإلعتناء بكبار ّ
يرىث له .بالطّبع يحاول بعض ال ّناس النظر يف هذه املسائل ،إنمّ ا يقومون بذلك
مع الشّ عور بالحرمان .فجهودهم تبقى كمن يضمد وري ًدا مقطو ًعا .فهذه قضيّة
غري «شعب ّية».
السجون بالسرّ عة املطلوبة.
والجرمية؟ مع ّ
كل ثروتنا وجربوتنا ،يبدو أنّنا ال نبني ّ
حتّى ولو فعلنا ،سيجد ال ّنظام القضايئ سبيال ً ليعيد املجرمني إىل الشوارع ،بعد
أن يكونوا قد خدموا م ّدة وجيزة من حكمهم وراء القضبان.
أي مدينة أمريكيّة كبرية ،يكون أكرب من عدد الجرائم
عدد جرائم القتل سنويًّا ،يف ّ
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أي مدى نحن نحكم ذاتنا بجدارة؟
يف العديد من بالد العامل .إىل ّ
كل يوم ،عن جرمية سخيفة تطيح بحياة إنسان بريء .فالقتل العشوا ّيئ
نسمع ّ
السلوك الذي
يقع غال ًبا .هل تسمع برصخة عالية ،من أجل هذا ال ّنوع من ّ
يحدث مبارش ًة تحت أعيننا؟ كال! إنمّ ا يرصخ البعض طب ًعا ،ج ّراء خسارة أرواح
عسكر الواليات املتّحدة وغريها من البلدان ،باسم الحرب .قتلهم هو بالفعل مأساة
ال معنى لها .إنمّ ا ،هذه شهادة أخرى لنوع العجرفة التي تطغى عىل هذا األ ّمة.
السخيفة لألرواح ،عىل طرقاتنا الرئيس ّية .يف أغلب
ٌ
مثل ثانٍ نعرضه ،هو الخسارة ّ
األحيان ،تقع هذه املأساة نتيجة رشب الكحول أو تعاطي املخ ّدرات أو اإلثنني
نغض النظر
م ًعا .والجزاء لهذه اإلساءات ،تساوي صفع ًة عىل اليد .إنمّ ا ،نحن ّ
وندير رأسنا عن هكذا أمور.
السليمة؟ سيقول البعض «الكثري».
كم من اإلهتامم يعطى فعال ً ألمور القيادة ّ
لكن ميكننا القيام بأكرث بكثري ويجب أن نقوم بأكرث بكثري ،لنخلّص األرواح عىل
شخصا نح ّبه ،ج ّراء
الطّرقات الرئيس ّية فقط .أين التغطية اإلعالم ّية عندما نخرس ً
حادث س ّيارة غافل؟ ما الذي نقوم به حيال ذلك؟ أين املسريات املنظّمة التي
تن ّدد مبأساة كهذه يف أ ّمتنا؟ أين الت ّربعات التي تسند تلك العائالت التي خرست
السينام ونجوم ال ّرياضة الذين يجمعون الت ّربعات
معيلها؟ أين ال ّنقابات ونجوم ّ
ليعلّموا ويرعوا األوالد الذين نجوا من هذه الحوادث بينام أهلهم قد القوا
حتفهم فيها؟
عام  ،2002أكرث من  17000شخص خرسوا حياتهم يف حوادث س ّيارات س ّببتها
كل حرب
الكحول .هذا عدد أكرب مب ّرات ع ّدة من الذين ماتوا يف  9أيلول .خالل ّ
فييتنام ،مات  58000جندي أمرييك .كانت رصخة مد ّوية وبلبة إجتامع ّية
الصخة لخسارة األرواح
عظيمة يف هذا البلد بخصوص تلك الحرب .لكن أين رّ
كل سنة،
السيارات التي يس ّببها رشب الكحول ،التي تفوق بعددها ّ
ج ّراء حوادث ّ
عدد جنود الواليات املتّحدة الذين ماتوا يف حرب فييتنام ،سنويًّا؟ أين ال ّنصب
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التّذكاري لحياة الشّ باب الربيء الذي خرس حياته يف هذه الحوادث؟ أين اإلنتهاك
واملخالفة؟ ال وجود لها بالطّبع ،قوم ًّيا.
السنة املاضية فقط،
لدينا أيضً ا خسارة أرواح بعد أعظم ،ج ّراء أخطاء ط ّبية .يف ّ
تبينّ اإلحصاءات موت  98000بسبب هكذا أخطاء .م ّرة أخرى ،أين اإلعالم؟ أين
الخاصة.
الصغرية األنانيّة
ّ
اإلنتهاك؟ نحن أ ّمة منافقني ،تائهني يف عواملنا ّ
غني كهذا ،يتمثّل باملاليني الذين يضعون
هذا ال ّنفاق واإلرادة املنحرفة عند شعب ّ
رشيطًا ،يهبون املاليني ،يطالبون باملاليني غريها وميشون مبسريات كبرية من أجل
إيجاد اكتشاف ما يقيض عىل مرض يقتل املاليني عامل ًّيا .هذا املرض ينترش بنوع
خاص ،من خالل أسلوب حياة منحرفة ،إنمّ ا ال يجرؤ ال ّناس أن يحكموا عىل أمور
ّ
عي للمخ ّدرات
كالسبب
كهذه ّ
ّ
األسايس النتشار مرض كهذا .اإلستعامل الغري الشرّ ّ
(امل ُحقنات املشرتكة) ،انحرافات العالقات الجنس ّية الغري الطبيع ّية وعدم الوفاء
للرشيك ،هي كلّها مالمة .إنمّ ا الشّ عب الذي يرى نفسه فاضال ًوصال ًحا ،يفضّ ل
يحل املشكلة ،حتّى يتمكّن له أن يستم ّر بحياته ،باألساليب الغري الطبيع ّية
عال ًجا ّ
واملنحرفة .من يجرؤ أن يقول شيئًا ض ّدهم؟ ومن يجرؤ أن يُد ّخل الله يف
كل مثل
الساحة! ستُمحى قريبًا ّ
املوضوع؟  ...إطم ّنئ ،سيأيت الله بنفسه ويدخل ّ
هذه اإلنحرافات عن وجه األرض!
أصبح اكتفاء املجتمع الذّايت نت ًنا! التعجرف وال ّنفاق مأل األرض! البعض من
عامل األديان يدينون املثول ّية ،لك ّنهم يغضّ ون ال ّنظر بينام هم يتم ّرغون يف ال ّزىن
وانحرافات أخرى .هم أيضً ا مذنبون .بخياناتهم ،هم يس ّببون بوجع وأمل عميق
يف حياة أقرب ال ّناس إليهم .يهدم ال ّزىن العائالت مثلام تهدمه املثوليّة ،وأحيانًا
بعد أكرث .سيكرهني البعض ملج ّرد أنيّ أشري إىل هذه الحقائق .يغرق العامل اليوم
باإلصالحات السياس ّية .وهذا بح ّد ذاته ،ميلء بنفاق ال يص ّدق .عىل املرء أن
يحمل قاموس مصطلحات سياس ّية صحيحة وغري مهينة ـ ليسمح لل ّناس سهولة
أكرث بتجاهل ما اختارت.
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نعم ،يعجز اإلنسان أن يحكم ذاته .وإن أُعطي وقتًا أكرث بقليل ،لكان انتهى
باإللغاء الذّايت .يف الواقع هذا ما هو عىل وشك أن يقوم به .إنمّ ا سيوقف الله
ذلك وسيأيت بحكومته عىل األرض .فحكومته هي التي ستُنقذ وت ُخلّص البرشيّة.
إذًا ،م ّرة أخرى ،يذهب ال ّناس بعي ًدا يف اختيار قاداتهم ،ويعتربون العمل ّية إنجازًا
كب ًريا .إنمّ ا هم رفضوا الكائن الوحيد الذي يستطيع أن يقودهم يف الطريق التي
تؤدي بهم إىل ما يطلبون.
مبا أ ّن اإلنسان ال يريد أن يصنع إنتا ًجا كب ًريا من املجاز األوحد ،ليقودهم ،سيقوم
كل العامل سيشهد مجيئه .سريونه بوضوح
الله بنفسه ،بإنتا ًجا ضخماً  .هو يقول أ ّن ّ
تا ّم ،كام يرون القمر يف الليل والشّ مس يف ال ّنهار .سيأيت مبجد وإجالل وسلطان
الله ـ ال اإلنسان.
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كل تاريخ
العاملي الجديد اآليت قري ًبا إىل هذه األرض؟ من ّ
لكن من هو هذا القائد
ّ
األرض ،مل يعرف عنه حقًّا أو مل يعرفه حقيق ًة ،إال بضعة آالف من العامل .كام قد
تابعي اليهوديّة ،أنّهم يعرفون الحقيقة
قيل يف بداية هذا الكتاب ،لطاملا اعترب
ّ
معتنقي
عن املسيح ،مع ذلك هم رفضوه عندما أىت يف امل ّرة األوىل .لطاملا اعتقد
ّ
املسيح ّية التقليديّة أنّهم يعرفون عنه ،وحتّى أ ّن كثريون منهم اعتقدوا أنّهم
الحقيقي.
يعرفونه فعالً .إنمّ ا ،ال أحد من هؤالء قد عرف املسيح
ّ
السبت وأيّام الله املق ّدسة عن مخطّط الله للبرشيّة .وقد تناولنا ذلك
يكشف ّ
السابقة .إنمّ ا رفض اإلنسان تلك األيّام ،كام ورفض تعاليمها .لهذا مل
يف الفصول ّ
الحقيقي ويعرف كيف هو بالحقيق ًة.
يتمكّن اإلنسان أن يتع ّرف عىل املسيح
ّ
بخاصة القادة
تكشف تلك األيّام فعال ً عن املسيح
الحقيقي .إنمّ ا ناس هذا العاملّ ،
ّ
الخاصة الخاطئة أو
الدين ّيون ،قد ش ّوشوا أذهانهم وأذهان غريهم ،بنرش آرائهم
ّ
برتويج آراء غريهم املخطئة ،حول من هو وكيف هو.
يل .يتناول هذا
نُهدي ما تبقّى من هذا الفصل إىل املخلّص
الحقيقي ـ املسيح األص ّ
ّ
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حق املعرفة.
الفصل تلك األمور التي متكّنك من التع ّرف عىل املسيح ومعرفته ّ
الحقيقي ،ألنّه قري ًبا
من األفضل لكم جمي ًعا أن تبدأوا بالتع ّرف عىل املسيح
ّ
كل هذا لعميق .إن بدأت تتوب عن
سيصبح حاكمكم ـ ملككم .التناقض يف ّ
طرقك وقبلت طرق الله والحقيقة يف حياتك ،عندها سيكون لك نعمته وتعيش
ومت ،فبعد  1000سنة
للعامل الجديد .حتّى لو رفضت املسيح
الحقيقي اآلن ّ
ّ
ستقوم مج ّد ًدا للحياة للم ّرة الثّانية .عندها س ُيطلب منك من جديد أن تختار
لكل األزمنة.
السنوات األلف ،ومن بعدها ّ
الحقيقة أو ال .سيحكم املسيح يف تلك ّ
فإ ّما أن تختار أن تعرفه اآلن ،أو أنّك ستواجه نفس اإلختيار يف وقت الحق .يف
ال ّنهاية ،عندما لن يعود من يشء يُقال أو يُقام ،ستضط ّر أن تختار طريق الله ،وإال
سيكون خيارك الثّاين الوحيد هو املوت إىل األبد.
وكل يشء يبدأ بيوم الفصح
يرتكز مخطّط الله لإلنسان حول املسيح املخلّصّ ،
السابق ،التي تحيك عن الفصح ،إنمّ ا
(العبور) .استشهدنا باآليات التّالية يف الفصل ّ
ونتوسع فيها.
نحتاج أن نتذكّرها بعد
ّ
«وكلّم ال ّر ُّب موىس قائالً :كلّم بني إرسائيل وقل لهم مواسم ال ّر ِّب (مواعيد
ح ّددها لنا الله لنحفظها معه .فنأيت ق ّدامه ونجتمع معه) التي فيها تنادون
محافل مقدّ سة (يف اللغة العربيّة إجتامعات موىص بها) هذه هي مواسمي
(يف العربيّة «مواعيدي») س ّتة أ ّيام ُيعمل ٌ
السابع ففيه سبت
عمل وأ ّما اليوم ّ
عطلة محفل مقدّ س (إجتامعات موىص بها) عمال ًما ال تعملوا .إنّه سبت لل ّرب
يف جميع مساكنكم .هذه مواسم ال ّر ِّب (مواعيد) املحافل املقدّ سة (إجتامعات
موىص بها) التي تنادون بها يف أوقاتها .يف الشّ هر األ ّول يف ال ّرابع عرش من الشّ هر
سنوي مق ّدس ـ سبت
صح لل ّر ّب .ويف اليوم الخامس عرش (يوم
ّ
بني العشا َءين فِ ٌ
سنوي) عيد الفطري لل ّر ّب .سبعة أ ّيام تأكلون فط ًريا» (الالويّني 1 :23ـ .)6
ّ
الصالة التي عىل اإلنسان أن يحفظها .كام وأظهر أوقاتها
أظهر الله أيّام ّ
أبدي؛ ال ميكن أن يتغيرّ  .مل يتغيرّ  .وإن تغيرّ ،
ومواعيدها .هذا القانون هو ّ
فسيكون هذا معاكس لطريق الله الشخصيّة .مع ذلك يُعلّم أولئك الذين يف
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املسيح ّية التقليديّة ،أ ّن هذه القوانني قد بطلت باملسيح .ال يشء ميكن أن يكون
أبعد عن الحقيقة! هذه األيّام ،يف الواقع« ،تكشف» عن املسيح ـ املس ّيا .إنّهم،
برفضهم لهذه األيّام ،ليس فقط فشلوا يف معرفة املسيح وحقيقة الله ،إنمّ ا هم
تبعوا مسي ًحا خاطئًا وعلّموا عن مسيح غلط.

مسيح املسيح ّية التقليد ّية

ال يشبه مسيح املسيح ّية التقليديّة بيشء ،مسيح الكتابات املق ّدسة .اليوم املق ّدس
السنوي األ ّول ،الذي ترفضه املسيح ّية التقليديّة ،هو بالذّات ،اليوم الذي يقودنا
ّ
إىل معرفة من هو املسيح ،وإىل التع ّرف إليه حقًّا .إنّه الفصح (العبور .)Passover
مع ذلك ،ال تحفظ املسيحيّة التقليديّة عيد الفصح .بل هي تحفظ توقيتًا مختلفًا
يف موعد قريب للموسم نفسه هذا ،وتس ّميه العيد الكبري «إيسرت .»Easter
أي يشء عن هكذا عيد .إن كان عىل العيد الكبري Easter
ال يذكر اإلنجيل ّ
أن ّ
يحل مكان الفصح  Passoverأو يستبدل عنه ،لكان ذكر التالميذ ذلك حتماً
يف الكتابات املق ّدسة .بالطّبع أمر بهذا الحجم ،كان يجب أن يُذكر يف اإلنجيل.
كلمة «الفصح» الواردة يف اإلنجيل ،هي أصالً يف اليونانيّة «باشا ،»Pascha
كل الرتجامت األجنب ّية
ترجمتها يف اإلنكليزيّة «باسوفر  »Passoverأي العبورّ .
تقري ًبا ،استخدمت نفس هذا املصطلح لتعني كلمة عبور  Passoverوليس «إيسرت
 ،»Easterكام نرى العيد الكبري اليوم ،ما عدا ال ّنسخة القدمية من إنجيل امللك
يعقوب ،الذي استخدم كلمة «إيسرت».
يظهر التاريخ بوضوح ،أ ّن الكنيسة األوىل والفئات األخرى التي برزت بعدها،
والتي دعت نفسها «مسيح ّية» ،حفظت كلّها عيد الفصح  ،Passoverحتّى أوائل
عام 300بعد املسيح.
إ ّن الكنيسة الكاثوليك ّية هي التي تب ّنت اإلحتفال بالعيد الكبري «إيسرت .»Easter
توقّفت هذه الكنيسة عن حفظ «الفصح» .استبدلته بالعيد الكبري «إيسرت» يف
بسعيها وراء ض ّم األمم إليها بهدف أن
مجمع «نايسني» سنة  325بعد املسيحَ .

الحقيقي
املخلّص (املس ّيا)
ّ
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تزيد عدد تابعيها ،وت ُطمنئ اإلمرباطوريّة ال ّرومان ّية حينها ،تب ّنت هذه الكنيسة
بعض مامرسات األمم ومزجتها مع بعض القصص الواردة يف الكتاب املق ّدس،
يايس الذي
الصاع
حول موت يسوع املسيح .هذا مثل ممتاز عن رّ
الديني ّ
والس ّ
ّ
يعود تاريخه إىل ِق َدم األزمان.
بقصة العذراء مريم وابنها .هذه هي
ت ّم دمج إالهة الخصوبة عند عامل األممّ ،
نفس ال ّديانة الخاطئة التي أدانها الله يف العهد القديم .سيكون من الحكمة لك
أي موسوعة .فتكتشف أمو ًرا كثرية.
أن تجري بحثًا عن بعض أسامء تلك اآللهة يف ّ
السموات» أو
يف الكتابات املق ّدسة ،نُسب إىل هذه اإلالهة إسم «ملكة ّ
«عشرتوت» .الحظ بعض هذه اآليات وموضوعها .أصنامها متثّلها كأ ّم حاملة
طفلها ،املعروف عا ّمة باسم «متّوز».
«ها أنّكم متكلّمون عىل كالم الكذب الذي ال ينفع .أترسقون وتقتلون وتزنون
وتحلفون كذ ًبا وتب ّخرون للبعل وتسريون وراء آلهة أخرى مل تعرفوها ( »...إرميا :7
يعجن العجني ليصنعن
 8ـ « .)9األبناء يلتقطون حط ًبا واآلباء يوقدون ال ّنار وال ّنساء
ّ
السموات ولسكب سكائب آللهة أخرى ليك يغيظوين» (آية .)18
كعكًا مللكة ّ
«وكان يف زمان شيخوخة سليامن أ ّن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى ومل يكن
قلبه كامالً مع ال ّر ّب إلهه كقلب داود أبيه .فذهب سليامن وراء عشرتوت إالهة
ِ
الصيدون ّيني وملكو َم رِجس الع ّمونيني» (امللوك األ ّول  4 :11ـ .)5
كل أنحاء العامل ،حتّى يف داخل أسباط إرسائيل.
انترشت عبادة هذه اإلالهة يف ّ
يُد ّون التاريخ بوضوح ،األسامء التي عرفت بها تلك اإلالهة .إبحث عن إسم
يل أو موسوعة .كانت اإلالهة األنثى الرئيسيّة عند
عشرتوت يف ّ
أي منجد إنجي ّ
الفينيق ّيني الذين كانوا يعبدونها للحرب والخصوبةُ .عرفت أيضً ا باسم «إشتار»
بكل
عند األشوريّني و»أستارت» عند اإلغريق وال ّرومان .كلمة «إيسرت ّ »Easter
بساطة ،هي الرتجمة اإلنكليزيّة ألستارت أو إشتار.
إذًا ،تب ّنت الكنيسة الكاثوليك ّية هذه املعتقدات من أمم العامل ال ّروما ّين ،واعتقدت
أنّها تستطيع أن متزجها مع الكتابات املق ّدسة .ما أ ّدى إىل ارتباك ديني وتعاليم

232

النبوي
آخر ال ّزمن
ّ

الحقيقي.
خاطئة مبا يتعلّق بالكتب املق ّدسة واملسيح
ّ
تعليم خاطئ حول العيد الكبري (إيسرت) ،هو موضوع ورد يف نبوءة يف ِسفر
ِحزقيال .ت ّدعي املسيح ّية التقليديّة أ ّن يسوع قام يف صباح العيد بعد أن مات
يوم «الجمعة العظيمة» .قد تناولنا سابقًا الخطأ املوجود يف هذا التعليم .لكن
متسكت بفكرة القيامة
الكنيسة األ ّم (الكنيسة الكاثوليكيّة) للمسيحيّة التقليديّةّ ،
الصباح لرغبتها يف إعطاء تصديق ّية ليوم األحد كيوم عبادة .متّت متابعة
يف ّ
تلك األمور لدمج عامل أمم بديانتهم الخاطئة ،مع ديانة بشكل جديد ت ُعرف
باملسيح ّية .إنمّ ا ،هذه ال ّديانة ال ّزائفة ،مل تكن تشبه أتباع املسيح يف كنيسة الله
الحقيق ّية بيشء.
«فجاء يب إىل دار بيت ال ّر ّب ال ّداخل ّية وإذا عند باب هيكل ال ّر ّب بني ال ّرواق
واملذبح نحو خمسة وعرشين رجال ًظهورهم نحو هيكل ال ّر ّب ووجوههم نحو
الشق» ِ
(حزقيال  .)16 :8تُبينّ هذه ال ّنبوءة
الشق وهم ساجدون للشّ مس نحو رّ
رّ
أ ّن اإلنسان أدار ظهره لله ـ لطرقه ولحقيقة كلمته .باملقابل ،ات ّجه اإلنسان نحو
العيد الكبري (إيسرت) ونحو خدمات إحتفال ّية لرشوق الشّ مس ،املتفرتض أن تكون
تكرميًا ليسوع املسيح .إنمّ ا يف الواقع،هم يك ّرمون بعل ،إله الشّ مس ،الذي كان
ئييس عند الفينيق ّيني ،إبن عشرتوت .كانت تت ّم عبادة رمز األم
اإلله الذّكر ال ّر ّ
وطفلها ،قبل زمن يسوع املسيح بكثري.
الحقيقي .حقيقة
يسوع املسيح عند املسيح ّية التقليديّة ليس مسيح اإلنجيل
ّ
أي
املسيح والحقيقة التي علّم بها ،ال تشبه بيشء تعاليم املسيح ّية التقليديّةّ .
الحق ،عليه
الحق ،املخلّص (املسيّا) ّ
واحد يرغب يف أن يتع ّرف حقًّا عىل املسيح ّ
كل ما يتعلّق باملسيح ّية
بكل بساطةّ ،
حقيقي ويرتك ما هو خطأّ .
أن يتعلّم ما هو
ّ
التقليديّة هو خطأ! هم يعلّمون عن مسيح مختلف عن الذي يف الكتابات
املق ّدسة .مع أنّهم يستشهدون بكالمه ،إنمّ ا هم يح ّرفونه ويح ّولونه إىل معتقدات
خاطئة فاسدة.

الحقيقي
املخلّص (املس ّيا)
ّ
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مثال!ً إحدى أ ّول األمور التي علّم بها يسوع كانت« ،ال تظ ّنوا أنيّ جئت ألنقض
ال ّناموس أو األنبياء .ما جئت ألنقض بل ألكمل» (إنجيل متّى  .)17 :5مع ذلك،
تعلّم املسيح ّية التقليديّة أنّه أبطل القانون .وهذا يح ّرف ما عناه بقوله «ألكمل»
القانون .هو يك ّمل املعنى بالفصح .وسيك ّمله بعد يف تذكار هتاف البوق .سيبدأ
السبت ،عندما يأيت يف ملكوت الله
يكمل معنى أكرث يف اليوم
السابع ـ ّ
األسبوعي ّ
ّ
السابعة ،من فرتة اإلنسان عىل األرض ،مل ّدة
ليحكم عىل هذه األرض ،خالل الفرتة ّ
األسبوعي ،زمن الله الذي يدوم يو ًما كامال ً،بعد ميض أ ّول
السبت
ألف سنة .ميثّل ّ
ّ
السابع هو زمن
ستّة أيّام ـ زمن اإلنسان ليعمل عمله ويسعى وراء ملذّاته .اليوم ّ
الله ،الذي فيه يرتاح اإلنسان من عمله ويطلب ال ّر ّب .كذلك األمر ،سيأيت يسوع
املسيح يف ملكوت الله ليحكم وميأل األرض بطرق الله ـ عمل الله ـ لحظة انتهاء
الستة آالف سنة من الحكم الذّايت التي كُلّف بها اإلنسان.
ّ
الحقيقي ـ املخلّص
إنمّ ا ش ّوشت املسيح ّية التقليديّة الطريق ملعرفة يسوع املسيح
ّ
لقصة طويلة عن التعاليم التي ُح ّرفت
ّ
الحقَ .مثل القانون ،هو فقط ،البداية ّ
وشُ ّوهت وأُيسء تقدميها.
عندما بدأت الكنيسة الربوتستانتينيّة تكرب ،بعد أن انفصلت من الكنيسة
الكاثوليك ّية ،ورفضت بعض تعاليمها حول الحكومة واإلميان ،مل ترفض ال ّركيزة
األساس ّية يف اإلميان الكاثولييكّ .بل تابعت باحتضان العديد من تعاليم خاطئة
حول يسوع مختلف.
ترتكز التعاليم عن يسوع املسيح الخاطئ حول عقائد خاطئة من املفروض أن
يكون قد متّمها ـ عوض عن القانون وأنبياء الكتابات املق ّدسة .تتض ّمن هذه
التعاليم الخاطئة قيامة يف العيد الكبري (إيسرت  .)Easterمل يقم املسيح يوم
العيد .تقول هذه التعاليم الخاطئة أنّه دفع مثن خطيئة اإلنسان يوم «الجمعة
الصالة يوم األحد عىل اإلفرتاض أ ّن يسوع
العظيمة» .مل ميت يوم جمعة! تستند ّ
أي وقت من
قد قام من املوت صباح يوم األحد .مل يقم صباح األحد ـ وال يف ّ
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يوم األحد! يُفرتض من مسيح املسيح ّية التقليديّة أن يت ّمم املعنى والتعاليم حول
موسم امليالد ـ (زمن ق ّداس املسيح  mas .christmasماس أي ق ّداس Christ
املسيح) .مع ذلك مل يولد املسيح يف الشّ تاء .تظهر الكتابات املق ّدسة بوضوح أ ّن
املسيح قد ُولد يف أوائل موسم الخريف.
وهل ّم ج ًّرا! وكأ ّن األكاذيب واألساطري والوثنيّة والتشويه املتواصل لقصص الكتاب
املق ّدس ،تعطي ال ّناس أحاسيس لطيفة دافئة عن «يسوعهم» الذي يقبلك كام
أنت .تفاهة! هذه األمور هي أكاذيب نتنة حالت دون أن يرى اإلنسان حقيقة
هويّة يسوع املسيح! هذه هي من بني األسباب التي من أجلها سيعاقب الله
هذه األ ّمة .كانت أمريكا األرض الخصبة لزرع ونرش هذه التعاليم الخاطئة مع
«ح ّرية األديان» .سمحت هذه «الح ّرية» ملعتقدات مغالطة أن تزدهر أكرث
مام فعلت منذ عصور ،تحت كنيسة واحدة عظيمة خاطئة .ال نتع ّجب بعد مل
اختلطت األمور عىل العامل مبا يتعلّق بالحقيقة!
هل بدأت تشعر بالغثيان! هل بدأت ترى فساد اإلنسان تجاه ربّه؟ إ ّما أنت
منزعج م ّني ألنيّ أتكلّم عن هذه األمور ،أو أنت منزعج ألنّك تعلم أ ّن هذه األمور
حقيقة .ميكنك أن تغضب من ال ّرسول .إنمّ ا تأكّد أ ّن الله يستع ّد أن يجعلك تتّضع
بطريقة أو بأخرى.
الذين لن يتّضعون ،سيموتون! هذا كالم ال ّر ّب! سيجعل الله العامل يتّضع قري ّبا
ج ًّدا ،إن أعجبك ذلك أم ال ،ومن ث ّم يأيت ملكوته .إن كنت من بني الذين ميوتون،
الحقيقي .لن تعرف حتّى
لن ترى العامل الجديد .لن ترى مجيء يسوع املسيح
ّ
أنّك ميت! ستكون لحظة استفاقتك الثّانية بعد نهاية األلف سنة التي سيحكم
فيها يسوع املسيح .ويعلن الله أنّه يف ذاك اليوم ،سوف تعلم وتعي أنّك كنت
ميتا أللف عام ،ألنّك رفضت كلمته الحقّة .إذًا ،أيًّا كان رأيك باملوضوع ،سوف
تتواجه وج ًها لوجه مع الحقيقة ـ قري ًبا ج ًّدا! كم من املؤسف أ ّن كثريون لن
كل
يستمعوا لله ـ لن يستمعوا لعبده الذي أُعطي مسؤول ّية البوح بهذه األمور ـ ّ
حقيقي!
قوي ،إنمّ ا
هذا بسبب التكبرّ وخداع النفس باعتبارها فاضلة .كالم ّ
ّ

الحقيقي
املخلّص (املس ّيا)
ّ

الحقيقي
العالمة الوحيدة للمسيح
ّ
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أعطى يسوع املسيح عالمة واحدة فقط تثبت أنّه هو املخلّص (مس ّيا) .لقد
تط ّرقنا للموضوع ،إنمّ ا لننبش فيه قليالً بعد .رفض البعض يف املسيحيّة التقليديّة
ويتمسكون بعالمة بيان ّية أخرى تثبت أنّهم يعبدون
بكل وقاحة.
هذه العالمة ّ
ّ
مسي ًحا خطأ.
«حينئ ٍذ أجاب قوم من الكتبة والف ّريسيني قائلني يا معلّم نريد أن نرى فيك آية.
رشير وفاسق يطلب آية وال تعطى له آية إال آية يونان
فأجاب وقال لهم جيل ّ
ال ّنبي ،ألنّه كام كان يونان يف بطن الحوت ثالثة أ ّيام وثالث ليايل هكذا يكون إبن
اإلنسان يف قلب األرض ثالثة أ ّيام وثالث ليايل» (إنجيل متّى 38 :12ـ .)40
قال يسوع أ ّن آية واحدة ،عالمة واحدة فقط سوف تعطى لتثبت من كان هو.
والعالمة هي أنه سيكون يف قلب األرض ـ يف القرب ـ لثالثة أيّام وثالث ليايل.
الصعب عىل العلاّ مة أن يحرصوا الفرتة الزمن ّية هذه ،ما بني مساء الجمعة
من ّ
وصباح األحد عندما يقولون أنّه مات .يُحسب اليوم ،يف الكتب املق ّدسة ،من
الغروب إىل الغروب ،وليس من نصف الليل إىل نصف الليل ،كام نفعله اليوم.
إنمّ ا يحاول ،بعض معلّمي ال ّدين تفسري ملاذا قال يسوع ثالثة أيّام وثالث ليايل،
عندما كان يقصد بالفعل أن يقول يو ًما ونصف اليوم .هم يقاومون الحقيقة مع
أنّهم يعلمون أنّهم عىل خطأ .إنمّ ا معظم ال ّناس يف املسيح ّية التقليديّة يجهلون
هذه األمور ألنّهم مل يتعلّموا الحقيقة .باملقابل ،يبتعد املبشرّ ون عن مواضيع مثل
هذا املوضوع.
إذًا ،مسيح املسيح ّية التقليديّة الخطأ قام بعد يوم ونصف من وضعه يف القرب.
القصة هي أساس ّية ج ًّدا ،عندما ال يكون لل ّناس إال معرفة قليلة يف بعض الكتابات
ّ
السنويّة.
السبت ،وعن األيّام املق ّدسة ّ
السابع ـ ّ
التي تحيك عن اليوم ّ
لنتأ ّمل قليال ًسلسلة األحداث التي أحاطت مبوت وقيامة يسوع املسيح.
«وملّا كان املساء (مل يكن الغروب بعد أل ّن عندها يبدأ يوم جديد ،ويكون هذا
السبت .فكان من الواجب أن يوضع يسوع يف القرب قبل
اليوم الجديد ،يوم ّ
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غني من ال ّرامة اسمه يوسف .وكان
الغروب وقبل بداية يوم ّ
السبت) جاء رجل ّ
هو أيضً ا تلميذًا ليسوع .فهذا تق ّدم إىل بيالطس وطلب جسد يسوع .فأمر
نقي .ووضعه
بيالطس حينئ ٍذ أن ُيعطى الجسد .فأخذ يوسف الجسد ولفّه بك ّتان ّ
الصخرة ث ّم دحرج حج ًرا كبريًا عىل باب
يف قربه الجديد الذي كان قد نحته يف ّ
القرب ومىض» (إنجيل متّى  57 :27ـ .)61
الحظ التوازي مع ما قاله لوقا.
«وإذا رجل اسمه يوسف وكان مش ًريا ورجال ًصال ًحا با ًّرا .هذا مل يكن موافق
لرأيهم وعملهم .وهو من ال ّرامة مدينة لليهود .وكان هو أيضً ا ينتظر ملكوت
الله .هذا تق ّدم إىل بيالطس وطلب جسد يسوع .وأنزله ولفّه بك ّتان ووضعه يف
والسبت يلوح»
قرب منحوت حيث مل يكن أحد ُوضع قطّ .وكان يوم اإلستعداد ّ
(إنجيل لوقا  50 :23ـ .)54
الخاص ،قبل
إذًا ،من الواضح أ ّن يوسف كان يج ّهز جسد يسوع ليضعه يف قربه
ّ
السبت ،الذي يبدأ عند الغروب .إنمّ ا هذا مل يكن سبتًا عاديًّا .مل يكن سبت اليوم
ّ
السبب ساد اإلعتقاد
السابع من األسبوع ،كام تفرتضه املسيح ّية التقليديّة .ولهذا ّ
ّ
أ ّن يوسف وضع يسوع يف القرب يوم جمعة.
السبت كان هذا.
نجد يف إنجيل يوح ّنا مقط ًعا يبينّ ّ
أي نوع من ّ
أسبوعي) ،فلِكيَ ال
«ث ّم إذ كان استعداد(ليس يوم جمعة يف تحضري ليوم سبت
ّ
السبت كان عظيماً  .سأل
تبقى األجساد عىل ّ
السبت أل ّن يوم ذلك ّ
الصليب يف ّ
ساقي األ ّول
اليهود بيالطس أن تُكرس سيقانهم و ُيرفعوا .فأىت العسكر وكرس ّ
واآلخر املصلوب معه .وأ ّما يسوع فلماّ جاءوا إليه مل يكرسوا ساقيه ألنّهم رأوه
قد مات» (إنجيل يوح ّنا 31 :19ـ .)33
السبت يو ًما عظيماً سنويًّا ـ سبتًا سنويًّا .كان أ ّول يوم عيد الفطري ،اليوم
كان هذا ّ
الذي ييل يوم الفصح (اليوم الذي مات فيه يسوع املسيح).
الحظ م ّرة أخرى ،أوقات مواعيد الله التي أعطاها لإلنسان ليحفظها والتي
تكلّمنا عنها سابقًا ،املوجودة يف ِسفر الالويّني« .هذه مواسم ال ّر ّب (مواعيد)
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املحافل املقدّ سة (إجتامعات أوصانا بها) التي تنادون بها يف أوقاتها (مواعيدها)
يف الشّ هر األ ّول يف ال ّرابع عرش من الشّ هر بني العشاءين فصح لل ّر ّب .ويف اليوم
سنوي) من هذا الشّ هر عيد الفطري لل ّر ّب.
الخامس عرش (يوم مق ّدس ـ سبت
ّ
السبت
سبعة أ ّيام تأكلون فطريًا .يف اليوم األ ّول يكون لكم محفل مق ّدس (كام يف ّ
األسبوعي ،يف هذا اليوم أيضً ا ُيقام اجتام ًعا مفروضً ا) عمالً ما من الشّ غل ال
ّ
تعملوا(إنّه يوم سبت)» (الالويّني 4 :23ـ .)7
كان الفصح بحسب روزنامة الله املق ّدسة ،يقع يف اليوم ال ّرابع عرش يف الشّ هر
األ ّول .كان هذا ال ّرابع عرش من أبيب .هذا هو نفس اليوم الذي مات فيه يسوع.
مات بعد ظهر يوم الفصح .يوم الفصح هو أيضً ا يو ًما تحضرييًّا ،كام هو يوم
األسبوعي .ميكن أن يقع اليوم ال ّرابع عرش يف
السبت
الجمعة يو ًما تحضرييًّا ليوم ّ
ّ
أيّام مختلفة من األسبوع .يف العام الذي مات فيه يسوع ،كان عيد الفصح يف يوم
نوي،
الس ّ
السبت ّ
السنوي العظيم ـ ّ
أربعاء .كان ذاك األربعاء يو ًما تحضرييًّا لليوم ّ
أ ّول يوم عيد الفطري.
مات يسوع املسيح يف وقت متأ ّخر من بعد ظهر األربعاء .أل ّن أ ّول يوم عيد
سنوي ـ يوم عظيم) كان يقرتب ،طلب يوسف (من ال ّرامة) اإلذن
الفطري (سبت
ّ
خيص .وقد متكّن أن يدفن
من بيالطس ل ُينزل جسد يسوع ويضعه يف قربه الشّ ّ
السنوي بقليل .ثالثة أيّام وثالث ليايل
السبت ّ
يسوع قبل املغيب بقليل ،قبل ّ
كل ليل
تبدأ بنا من ليل األربعاء الكامل ومعظم نهار الخميس (يوم كامل)ّ ،
كل ليل الجمعة ومعظم نهار
الخميس ومعظم نهار الجمعة (يومان كامالن)ّ ،
األسبوعي عند
السبت
السابع ،يوم ّ
السبت (ثالثة أيّام كاملة) .بدأ هذا اليوم ّ
ّ
ّ
السبت ،قبل غروب الشّ مس ،بالتّحديد
غروب شمس الجمعة .قرابة نهاية يوم ّ
بعد ثالثة أيّام وثالث ليايل منذ أن وضع يوسف يسوع يف القرب ،قام يسوع املسيح
الحقيقي.
ّ
(األسبوعي) عىل وشك أن ينتهي ،واقرتب الجزء اللييل من يوم
السبت
مبا أ ّن يوم ّ
ّ
الصباح التّايل لتزور القرب .انتظرت بزوغ فجر
األحد ،ق ّررت ال ّنسوة أن تنتظر ّ
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يوم األحد لتذهب إىل القرب مع املط ّيبات التي ج ّهزتها لتضعها مع جسد يسوع
املسيح .إنمّ ا من الواضح أنّه سبق وقام قبل أن تصل .أُقيم من املوت ،قبل غروب
السبت،
السبت
األسبوعي ـ يف وقت متأ ّخر ج ًّدا من بعد ظهر يوم ّ
شمس يوم ّ
ّ
قبل الغروب.
السبت (جاءت هذه الكلمة يف اليونانيّة ،بصيغة الجمع ،مبا معناه
«وبعد ّ
األسبوعي قد مىض) عند فجر
والسبت
الس ّ
نوي قد مىض ّ
السبت ّ
«السبوت» ،أي ّ
ّ
ّ
(صباح يوم األحد الباكر) جاءت مريم املجدل ّية ومريم األخرى
أ ّول األسبوع ّ
السامء وجاء
لتنظرا القرب .وإذا زلزلة عظيمة حدثت أل ّن مالك ال ّر ّب نزل من ّ
ودحرج الحجر عن الباب وجلس عليه .وكان منظره كالربق ولباسه أبيض كالثّلج.
فمن خوفه ارتعد الح ّراس وصاروا كأموات .فأجاب املالك وقال للمرأتني ال تخافا
أنتام .فإنيّ أعلم أنّكام تطلبان يسوع املصلوب .ليس هو ههنا ألنّه قام كام قال.
هلماّ انظرا املوضع الذي كان ال ّر ُّب مضطج ًعا فيه» (إنجيل متّى 1 :28ـ .)6
أزاح املالك الحجر عن باب القرب ،ليرُ ي ال ّنسوة أن يسوع املسيح مل يكن هناك.
قد سبق وأقيم من املوت ،قبل غروب الشّ مس بقليل من اليوم الذي سبق.
كل ما علّم به يسوع
فالحقيقة جليّة هنا .إنمّ ا معظم ال ّناس يكرهون تقريبًا ّ
الحقيقي .وال ّناس اليوم ال تختلف عن القادة اليهود هؤالء ،الذين أرادوا قتل
ّ
يسوع .كذلك ،رؤساء األديان اليوم ،ال يريدون هذا املسيح.

فعال ّية حقيقة الفصح

كل العقائد الخاطئة،
تشق طريقها من خالل ّ
لحقيقة الفصح فعاليّة قويّة .فهي ّ
وكل مؤمن خاطئ .إن كان الفصح
وكل معلّم خاطئ ّ
كل ديانة خاطئة ّ
لتظهر ّ
الحقيقي.
توصلت إىل التع ّرف عىل املخلّص
يُحفظ ويُتبع كام يأمرنا به الله ،لكنت ّ
ّ
أي يشء غري الحقيقة بخصوص هذا اليوم،
متسكهم عىل ّ
رص ال ّناس عىل ّ
لكن إن أ ّ
لن ميكنهم أن يعرفوا املسيح أو أبيه!
يجب أن يظهر هذا جليًّا يف املواضيع التي سبق وتناولناها .الحقائق حول موعد
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الفصح وطريقة حفظه ،هو بالتّحديد ما يثبت أن يسوع املسيح هو بالفعل
الحقيقي.
فصح البرش كلّهم ـ أنّه هو املخلّص (املس ّيا)
ّ
متسكت بالحفظ الخاطئ للعيد الكبري (إيسرت)،
مبا أن املسيح ّية التقليديّة قد ّ
الحقيقي ولحقيقة الله.
الحقيقي ،للمخلّص
يل ،للمسيح
ظلّت بجهل ك ّ
ّ
ّ
الصحيح وال يف
حتّى اليهود قد تخلّوا عن الفصح .فهم ال يحفظونه يف الوقت ّ
الصحيحة.عوض أن يحفظوا الفصح يف ال ّزمن املطلوب ،هم يحفظون
الطريقة ّ
«السيدير  ،« Sederتناول الحمل ،بعد يوم الفصح ،يف بداية (بعد مغيب) اليوم
الحقيقي،
األ ّول من عيد الفطري .رفضت اليهوديّة كون يسوع املسيح هو املخلّص
ّ
وهذا ما أ ّدى بدوره لرفضهم يوم الفصح .هل نتع ّجب بعد ملاذا ال يؤمن العامل
الحقيقي سوف يأيت قريبًا عىل هذه
وأقل من ذلك ،ال يؤمن بأ ّن املسيح
باللهّ ،
ّ
ورب األرباب؟ لو عرفه ال ّناس ،لعرفوا أن مجيئه محتّم!
األرض كملك امللوك ّ
حتّى كنيسة الله بدأت تخرس حفظها لل ِفصح! هذا من األسباب األساس ّية التي
أبعدتهم عن حضور الله ـ عن سلطان عمل روحه يف حياتهم .فمن خالل تعاليم
واعتقادات خاطئة عن ال ِفصح ،تن ّجست أذهان الكثريين من الكهنة واألخوة،
وبذلك ،أصبح هؤالء باطلون.
(الساموات)
تعتقد املسيح ّية التقليديّة أ ّن اإلنسان ،بعد موته ،يذهب إىل الج ّنة ّ
ليكون مع املسيح .لكن الكاثوليك ّيون يه ّمهم أكرث الذهاب إىل الج ّنة ليكونوا مع
مريم .إنمّ ا ،مريم ،أ ّم يسوع املسيح ،ال تزال يف قربها (ميتة) تنتظر القيامة.
روحي عميق ألنّهم
أناس كثريون ،من الكنيسة التي تشتّتت ،هم يف سبات
ّ
ابتعدوا عن حقيقة الفصح ،أو قد تغاضوا عن الذين ابتعدوا عنها .يف كلتا
الحالتني ،قد أبعدوا أنفسهم عن الله.
سنوي يأمر به الله شعبه
ال ِفصح هو بداية التجليّ يف مخطّط الله .إنّه أ ّول عيد
ّ
كل األمور.عندما يبتعد ال ّناس عن التأ ّمل الو ّيف
ليحفظه .فصحنا هو األ ّول من ّ
لكل ما قد متّم يف معنى هذا اليوم ،فهم يبتعدون عن معرفة يسوع املسيح وأباه.
ّ
كل خليقة .فإنّه فيه خلق ّ
« الذي هو صورة الله غري املنظور بكر ّ
الكل ما يف
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السموات وما عىل األرض ما ُيرى وما ال ُيرى سواء كان عروشً ا أم سيادات أم
ّ
الكل به وله قد خلق .الذي هو قبل ّ
رياسات أم سالطنيّ .
كل يشء وفيه يقوم
ّ
الكل وهو رأس الجسد الكنيسة .الذي هو البداءة بك ٌر من األموات ليك يكون
كل امللء .وأن يصالح به ّ
حل ّ
كل يشء .ألنّه فيه سرَُّ أ ّن ُي ّ
هو متق ّد ًما يف ّ
الكل
ًالصلح بدم صليبه بواسطته سواء كان ما عىل األرض أم ما يف
لنفسه عامال ّ
السموات» (رسالة بولس إىل أهل كولويس 15 :1ـ .)20
ّ
كل األشياء التي خلقها ،ترتكز يف يسوع املسيح
يكشف الله من خالل بولس ،أ ّن ّ
كل يشء! هل تستطيع أن ترى ملاذا الفصح هو أ ّول
وبه .يكون املسيح مرتف ًعا يف ّ
كل يشء يبدأ باملسيح.
موسم عيد يف مخطّط الله؟ ّ
من أواسط إىل أواخر السبعينات (يف عهد فيالدلفيا) بدأ عدد من اإلنجيليّني
واملبشرّ ين يف الكنيسة ،كام ومعلّمني يف معهد أمباسادور ،Ambassador College
يعلّمون معتقدات خاطئة حول الفصح .نتيجة ذلك ،م ّرت الكنيسة باضطرابات
عنيفة.
السيد أرمسرتونغ ،يف قيادة كنيسة الله العامل ّية،
السيد تكاش مقام ّ
بعد أن قام ّ
مل يتأ ّخر بنرش هذه العقيدة الخاطئة من خالل آخرين .وكان ،تقريبًا سنة ،1988
أن أُرسلت هذه العقيدة خلس ًة إىل قيادة الكنيسة عىل شكل دراسة .كان من
السبب الذي من أجله،
املفرتض أن تكون هذه الخطوة بهدف التف ّهم أكرثّ ،
تحفظ اليهوديّة املعارصة الفصح يف الخامس عرش من ابيب ،عوض عن ال ّرابع
عرش منه ،كام يأمره الله .إستنتجوا بذلك ،أ ّن موعد اليهود كان صحي ًحا ،مبا
أن املواعيد املق ّدسة يف أواخر العهد القديم تُظهر ،أ ّن ال ِفصح قد تغيرّ موعده
وأصبح يُحفظ يف ال ّرابع عرش من الشّ هر .مل يكن هذا صحي ًحا! لطاملا ُحفظ
ال ِفصح يف ال ّرابع عرش من الشّ هر .أ ّدى هذا التحليل امل ُلتوي بقادة الكنيسة ،إىل
أن يستنتجوا أ ّن يسوع حفظ ال ِفصح قبل يوم من موعده (مع أ ّن اليهود يف زمنه
كانوا يحفظونه يف ال ّرابع عرش من الشّ هر كام هو) ،وأنّه علينا أن نتبع مثاله
خاص ًة أ ّن بولس قال بوضوح ،أ ّن العيد يجب أن يُحفظ بنفس
ونقوم باملثلّ ،
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املوعد الذي حفظه فيه يسوع.
الحقيقي،
أ ّدى هذا التعليم الغلط إىل جعل الكثريين يف الكنيسة ينكرون املسيح
ّ
متا ًما كام هؤالء يف املسيح ّية التقليديّة .فاملسيح ّية التقليديّة ،من خالل رفضها
املعرفة عن الفصح ،رفضت العالمة الوحيدة التي أعطاها يسوع ،التي ّ
تدل عىل
الحقيقي .رفضوا ال ِفصح (العبور« ،باسوفر») بقبولهم بالعيد الكبري
أنّه املسيح
ّ
السابع ـ
(إيسرت) وبالقيامة يف يوم األحد ،وبذلك بقبولهم تربير تغيري اليوم ّ
السبت ،إىل اليوم األ ّول من األسبوع .اختاروا أ ّن يفضّ لوا محافظة يوم الشّ مس،
ّ
يوم عبادة بعل.
كان الذين يف الكنيسة والذين بدأوا يعلّمون عقيدة خاطئة عن ال ِفصح ،يغيرّ ون
الحقيقي .فبدأوا يرفضون األمر
املعنى العميق لألمور التي تُع ّرف عىل املسيح
ّ
كل ما أعطاه الله اآلب
الذي يكشف بالذّات ،كيف متّم يسوع املسيح بوفاءّ ،
أن يت ّممه .متّم يسوع املسيح ال ِفصح ،متا ًما كام قال الله أنّه سيت ّممه ويف الوقت
الذي ح ّدده الله ـ كاشفًا بذلك أنّه هو حقًّا املسيح.
املسيح ّية التقليديّة واملوجودون يف الكنيسة ،الذين ش ّوهوا ودنّسوا املعنى
العميق لل ِفصح ،هم مذنبون عىل ح ّد سواء بنرش أكاذيب ،تظهر املسيح يف
عصيان عىل أبيه .فهو ُمص ّور كمن أىت وغيرّ قانون أبيه ومل يت ّمم القانون واألنبياء
كام قال الله أ ّن املسيح سيت ّممه.
يجب أن نحفظ أمور الله كام أم َرنا بها الله .ابتعدت اليهوديّة واملسيح ّية
التقليديّة عن حقيقة الله بخصوص ال ِفصح .كثريون من الكنيسة التي تشتّتت،
أغرقوا الحقيقة عن الفصح وأخفوها .وهذا من األسباب الرئيسيّة التي جعلت أن
ال يعرف أح ًدا منهم أنّنا يف آخر ال ّزمن .ال يعرفون أن ّ ستّة من أصل سبعة ختوم
السابع (األخري) سوف يفتح قري ًبا .لهذه
قد فتحت ،وال يعرفون كذلك أ ّن الختم ّ
األسباب ،سنك ّرس ما تبقّى من هذا الفصل ،لنخرب الحقيقة عن الفصح .إثبات
كل يشء غري ذلك هو
الحقيقيّ .
ال ِفصح والحقيقة عن ال ٍفصح تع ّرف عن املسيح
ّ
خطأ .إن أحد يعتقد غري ذلك ،فهو مخطئ!
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الفصح Passover

العادي .إن مل تقرأ ما كتب يف الفصل
مخصص للقارئ
هذا الجزء من الفصل ،غري ّ
ّ
السادس عن ال ِفصح فسيصعب عليك أكرث أن تفهم األمور التي سنتناولها هنا .إن
ّ
السابق عن الفصح ،ننصحك أن تقرأه أ ّوالً ،من ث ّم تعود لقراءتك
مل تقرأ الفصل ّ
ههنا.
هذا الجزء األخري هو دراسة عميقة أكرث يف توقيت ال ِفصح .هو ُمو ّجه أكرث ملن
هم متآلفني مع األبحاث اإلنجيل ّية وال ّدراسات اللفظ ّية والترّ جامت املوضوع ّية
وتاريخ اإلنجيل .إنّه مو ّجه أكرث بعد ،إىل من كانوا سابقًا ،أعضا ًء يف الكنيسة،
يخص هذا املوضوع .وكذلك هو
والذين اختلطت عليهم األمور وت ّم خداعهم مبا ّ
مو ّجه لليهود ألنّهم ُخدعوا «بلباقة» من قبل حاخاماتهم.
[مالحظة :يتناول الكاتب هنا يف دراسته اللغويّة للكتابات املق ّدسة ،استخدام
اللغتني العربيّة واإلنكليزيّة ،وما س ّبب بذلك باإلرتباك حول ال ِفصح عند العامل.
سنحاول بدورنا ،من خالل ترجمتنا إىل اللغة العربيّة ،أن نوضّ ح ،بقدر اإلمكان،
التّباين الحاصل أيضً ا مع اللغة العرب ّية].
لطاملا خلق توقيت األحداث التي تحيط بالفصح ،جداالً ،يف كنيسة الله .كان
السنني.
أيضً ا هذا التوقيت ،موضوع جدال يف اليهوديّة .إنمّ ا كان هذا منذ مئات ّ
بال ّنسبة للكنيسة ،تركّز معظم الجدال حول كلمة واحدة يف الترّ جمة اإلنكليزيّة
يل .عند اليهوديّة ،تركّز الجدال حول الكلمة
لإلنجيل ،التي ش ّوهت املعنى الفع ّ
نفسها األساس ّية يف اللغة العربيّة ،مع استخداماتها املختلفة .لكن هذا مل يكن
معنى مختلفًا ،ألشكال الكلمة
نتيجة سوء فهم الكلمة .كان تغي ًريا فاض ًحا ،نحو ً
املختلفة.
القصة بكاملها حول ال ّنظام الذي أعطاه الله لإلنسان ليف ّرق اليوم
تدور هذه ّ
الساعة الثّانية
الواحد عن اآلخر .هذا التّقسيم يف أيامنا اليوم ،يبدأ تحدي ًدا يف ّ
عرشة ليال ً .إنمّ ا قد بينّ الله لإلنسان أ ّن غروب الشّ مس هو الذي يفّرق اليوم عن
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بكل بساطة ،مل يقبل
التّايل .صار جدال عظيم يف اليهوديّة حول هذا املوضوعّ .
اإلنسان تعليامت الله البسيطة يف تقسيم ال ّزمن.
واجه أعضاء كنيسة الله ،نفس املشكلة التي واجهتها اليهوديّة ،ألنّهم قبلوا
بتعاليم اليهوديّة الخاطئة .يف بداية دعوتهم ،تعلّموا الحقيقة ،إنمّ ا الحقًا ،ابتعدوا
عنها .أتت الحقيقة التي تعلّموها ،من ال ّرسول الذي أرسله الله ليعيد الحقيقة
إىل الكنيسة ،إيل ّيا آخر ال ّزمن ،هربرت و .أرمسرتونغ( .للق ّراء اليهود هؤالء ،كان
السيد أرمسرتونغ حتّى
إيل ّيا آلخر ال ّزمن من سبط يهوذا .ميكن تعقّب ساللة ّ
الوصول إىل امللك داود).
عندما هجر أعضاء الكنيسة هؤالء ،الحقيقة عن ال ِفصح ،أبعدوا أنفسهم عن الله
وروحه .مل يعودوا بعد ،جز ًءا من كنيسة الله.
ترجمة أكرث من كلمة يونان ّية أو ِعربيّة إىل نفس الكلمة الواحدة يف اللغة
حب أو مح ّبة  ،loveالهاوية
اإلنكليزيّة هو أمر شائع .يحدث هذا مع كلامت مثل ّ
والساموات أو الج ّنة  .heavenعادةً ،مع بعض التنقيب ،ميكنك
أو جه ّنم ّ hell
(هل ،)hell ،وتجد أنّها تأيت من
إيجاد املعاين املختلفة .إبحث عن كلمة هاوية ّ
ثالث كلامت يونانيّة مختلفة :هادس  ،hadesجيهي ّنا  ،gehennaوتارتارو .tartaroo
ميكن أن يقوم ال ّناس بافرتاضات مغالطة ،عندما يعطون لكلمة باللغة اإلنكليزيّة
قرأوها يف اإلنجيل ،تفسريات وتأويالت شخص ّية .خذ مثالً كلمة َه ّل .hell ،عند
وص َور
ذكر هذه الكلمة ،يأيت عىل ذهن األغلب ّية يف املسيح ّية التقليديّة ،أفكار ُ
مروعة .يتخ ّيلون عذابات مؤملة تدوم لألبد .مع ذلك ،الكلمة اليونان ّية الواحدة،
بكل بساطة
هادس  ،hadesالتي ترادفها كلمة شيول  sheolيف ال ِعربيّة ،تعني ّ
حفرة أو جورة يف األرض .هي ّ
تدل عاد ًة عىل القرب ـ املكان حيث يوضع فيه
امليت .ليس هو مكان عذابات أبديّة .ال وجود لهكذا مكان! إنمّ ا ص ّور ال ّناس الله
ككائن بغيض شيطا ّين ،يضع ال ّناس الذي عصوه يف هذا املكان الكريه إىل األبد.
بكل بساطة
كلمة تارتارو  ،tartarooهي عبارة يونان ّية أخرى لكلمة َه ّل  .hellإنّها ّ
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مخص ًصا
السجن .كلمة جيهي ّنا  gehennaتعني مكانًا مع ّي ًنا ّ
تعني مكان حجز ،مثل ّ
للعقاب األخري .يُسند لها أيضً ا نار جيهي ّنا ،أي نار جه ّنم .وهو مكان ترمى فيه
الجثث لتُحرق .ليس هذا مكانًا لعذاب دائم بال ّنار ،إنمّ ا مكان العقاب األخري
حيث تحرق الجثث .ال حياة لهذه األجساد ،وهي لن تعيش م ّرة أخرى ،أل ّن هذا
أبدي مع استحالة العيش ثاني ًة .إنّه
هو عقاب أخري يدوم إىل األبد .إنّه عقاب ّ
موت دائم.
السهل نسب ًّيا إثبات وفهم استخدام كلامت مثل كلمة « َه ّل» مثالً .إنمّ ا املسألة
من ّ
يخص الجدال حول ال ِفصح .فاإلختالط هنا يدور يف
ال ت ّ
السهولة يف ما ّ
ُحل بهذه ّ
األساس حول كلمة « ِعريِب» (مساء ،يف الرتجمة العرب ّية) .يف هذه الحال ،تصبح
اللغة ال ِعربيّة أصعب من العادة .فالكلمة ال ِعربيّة ،عريب ،باستخداماتها املختلفة،
بشكل طفيف ،شكّلت بعض املشاكل يف ترجامتها إىل اللغات األخرى .فباللغة
اإلنكليزيّة ،ت ُرجمت إىل كلمتني ،إيفن  evenوإيفنينغ  .eveningإنمّ ا كتاب سرتونغ
للتطابق اللفظي ،يعود بهاتَني الكلمتني إىل اللفظة الواحدة ِعريِب .وهذه هي
املشكلة! فكلمة ِعريِب لها عدة أشكال وع ّدة استخدامات يف اللغة العربيّة.
أن يكون لكلمة واحدة يف ال ِعربيّة بع ّدة أشكالها ،ع ّدة معاين ،هي ليست إال
مشكلة واحدة .حتّى لو كان ال ّناس عىل يقني بالكلامت املختلفة ،فتفسرياتهم
تظل تش ّوش املعنى .هذا ما حدث يف اليهوديّة املعارصة .عند اعتناقهم
الشّ خص ّية ّ
الخاصة إىل الكتابات املق ّدسة،
معتقد خاطئ ،يُدخل ال ّناس عا ّمة تفسرياتهم
ّ
بهدف إعطاء تصديق ّية ملعتقدهم .عليك باألحرى أن تدع اإلنجيل يفسرّ ذاته يف
كل هذه األحوال.
ّ
فيام نتكلّم عن هذه املواضيع ،سرنكّز عىل التحليل اإلنجييل نفسه ،عوضً ا عن
املجادالت والتفسريات املختلفة ،التي أثريت يف املوضوع .فيام ترى الحقيقة البسيطة
الخاص ،ستفهم بسهولة أكرث ،ملاذا تعثرّ آخرون .أنت بحاجة
التي قالها الله بكالمه ّ
السابقة وتتف ّحص بنزاهة وانفتاح ،بعض الكلامت
ألن تفرغ ذهنك من ّ
كل األفكار ّ
والكتابات التي توضّ ح توقيت ومواعيد األحداث التي تحيط بال ِفصح.
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يقسم
من األفضل أن نبدأ من البداية .يف ِسفر التّكوين ،رشح الله لإلنسان كيف ّ
السهولة.
الوقت وال ّزمن .طرق الله سهلة ج ًّدا ،إنمّ ا ذهنيّة اإلنسان أربكت تلك ّ
«ودعا الله ال ّنور نها ّرا والظّلمة دعاها ليال ً.وكان مساء (عريب) وكان صباح يو ًما
بكل
واح ًدا» (التكوين  .)5 :1عبارة «وكان مساء وكان صباح يو ًما واح ًدا» ،تعني ّ
بساطة أ ّن اليوم الكامل يُحسب من الغروب إىل الغروب.
يس ّهل الله األمور التي يريدها أن تكون واضح ًة لنا .قال ال ّنور يكون نها ًرا،
رشا لليوم الواحد إنمّ ا سهال ً.قال
والظّلمة تكون ليال ً.من ث ّم أدخل تقسيماً مبا ً
الله« ،وكان مساء (عريب) وكان صباح يو ًما واح ًدا» .ستبدو لك هذه العبارة
غريبة بعض اليشء عند استخدامها باإلنكليزيّة [أو حتّى بالعرب ّية] ،ألنّنا ال نفكّر
بالكلامت مسا ًء وصبا ًحا لتحديد يو ًما كامال ً.إنمّ ا علينا أن ندع الله يح ّدد األشياء
لنا .كام سرنى ،سوف يكون بعد أكرث دقّة ،عندما يع ّرف عن األزمنة املق ّدسة.
يقسم هذين ال ّزمنني يف ِسفر التّكوين 5 :1؟ هي الشّ مس! تأيت هاتني
ماذا ّ
الفرتتني من ال ّزمن (ليل ونهار) ،خالل غروب الشّ مس وخالل رشوقها .عندما
أي جزء من
بأي جز ٍء منها ـ يكون نها ًرا .طاملا ال نزال نرى ُّ
ترشق الشّ مس ـ ّ
أي جزء منها
الشّ مس ،فهو يكون نها ًرا .عندما تغيب الشّ مس ـ عندما ال نرى َّ
ألنّها أصبحت وراء األفق ـ يكون ليال ً،أو يف هذه الحال هنا ،يكون مساء (عريب).
عندما تدور الشّ مس دور ًة كامل ًة ،تغيب وترشق ،يكون يو ًما كامال ً.وكان مساء
السدمي ّية أو الضّ باب ّية
(عريب) وكان صباح يو ًما واح ًدا .ال نشغل ّن بالنا باألوقات ّ
السامء ،إنمّ ا الشّ مس غابت واختفت
التي ال تربح تتغيرّ عندما ال يزال نور يف ّ
يقسم ما بني نور النهار وبني
عن األنظار .الشّ مس ،نبع ال ّنور ،هي العنرصالذي ّ
«عريب» (مساء) ،عندما غياب الشمس.
بكل بساطة ،أ ّن الشمس قد غابت ـ بعيدة عن
الكلمة العربيّة « ِعريِب» ،تعني ّ
أي فرتة (لحظة)
أي جزء منها .ميكن أن يكون « ِعريِب» ّ
األنظار ـ ال ميكن رؤية ّ
من ال ّزمن خالل هذه امل ّدة التي تكون فيها الشّ مس غائبة ،أو ميكن أن يكون
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كل م ّدة غياب الشّ مس .فاألمر هو نفسه كام عندما نستخدم كلمة الليل .فالليل
ّ
أي لحظة خالل هذه امل ّدة ،طاملا هناك
ميكن أن يكون يف بداية فرتة الظّالم ،أو يف ّ
أي
ظالم أو أ ّن الشّ مس غائبة .كام مع «الليل» ،ال ميكنك القول أنّه « ِعريِب» يف ّ
وقت تكون الشّ مس ال تزال مرشقة.

إىل وبعد

أي فرتة من غياب الشّ مس ،ميكنك أن تتابع مع
عندما تفهم أ ّن « ِعريِب» ،تعني ّ
تركيبة أخرى تستخدم يف ال ِعربيّة .أ ّوالً لنلقي نظرة عىل عبارة «أود عريب» awd
 .erebهي تعني ببساطة «إىل» عريب أو إىل املغيب .هذه الفرتة ال ّزمن ّية التي
تؤ ّدي إىل املساء ( ِعريِب) ،اللحظة التي تغيب فيها الشّ مس.
نجسا إىل املساء (أود عريب) وال يأكل من األقداس
ميس ذلك يكون ً
« فالذي ّ
بل يرحض جسده مباء .فمتى غربت الشّ مس يكون طاه ًرا ث ّم يأكل من األقداس
ألنّها طعامه» (الالويّني 6 :22ـ  .) 7تع ّرف هذه اآلية ،كام يف ِسفر التكوين ،كلمة
« ِعريِب» .ملاذا؟ توضح اآلية  7أن حالة الطّهارة أو ال ّنجاسة تتغيرّ لحظة تغرب
نجسا إىل املساء (أود عريب) .كانوا نجسون
فيها الشّ مس .فقد كان اإلنسان يُعترب ً
خالل ال ّنهار ،طاملا الشّ مس مرشقة ،إنمّ ا ال يطهرون إال عندما تغرب الشّ مس
(أود ِعريِب) .هذا يصف تقسيماً محد ًّدا لل ّزمن .إنّه يتبع توقيت ِسفر التّكوين
يف اإلنتقال من يوم إىل آخر .فلم يكن اإلنسان يُعترب طاه ًرا إال حتّى بداية يوم
جديد .يستخدم الله لغ ًة واضحة ج ًّدا من أجل تحديد تعليامته.
مثل آخر هو « َم ِعريِب» ،عبارة تعني ببساطة «من» ِعريِب أو من لحظة ِعريِب.
ٌ
هذه الكلمة تعني ببساطة «من» املغيب« ،من» تلك اللحظة التي مل نعد
نستطيع أن نرى فيها الشّ مس .سنعود لهذه الكلمة لرنى كيف استُخدمت يف آية
واحدة يف ِسفر الالويّني .يف ذاك املثلُ ،س ّجلت الثالث املعاين لكلمة « ِعريِب» يف
كتاب «سرتونغ» لتطابق األلفاظ ،تحت كلمة واحدة عربيّة « ِعريِب».
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تصعب كلمة «بِعريِب» عند ال ّناس ،عندما يحاولون إعطاءها أبعا ًدا أكرث من
املعنى الذي يعطيه لها الله .إن حاولت أن ت ِ
ُدخل عنوة تفسرياتك ومعتقداتك
أي كلمة أن تصبح مربكة .تأ ّمل ما فعله معلّمو
عىل الكتابات املق ّدسة ،فبإمكان ّ
الدين مع كلمة « َه ّل» ،الهاوية أو جه ّنم ،التي تناولناها سابقًا .عندما تفهم
الصحيحة لتلك العبارات وتدع الكتابات تفسرّ نفسها ،يظهر لك
اإلستخدامات ّ
ارتباك وحامقات التباينات املضا ّدة.
كُتب كالم الله بأسلوب جميل .إنّه ل َو ْح ٌي هائل أن نشهد بساطته .كذلك األمر
مع استخدام عبارة « ِب ِعريِب»ِ .عوض أن نصبح مشبوكني يف الب ّينات املعقّدة
حول هذه الكلمة ،لنلق نظرة م ّرة أخرى عىل األسلوب البسيط لبعض الكتابات
املق ّدسة األساس ّية ج ًّدا.
الكتابات التّالية هي واضحة ،كونها تتناول األوقات املق ّدسة للعبادة.
«ويف الشّ هر األ ّول يف اليوم ال ّرابع عرش من الشّ هر فِصح لل ّر ّب .ويف اليوم الخامس
عرش من هذا الشّ هر عيد .سبعة أ ّيام يؤكل فطري» (العدد  16 :28ـ  .)17يُظهر
اإلصحاح الثالث والعرشون من ِسفر الالويّني ،أ ّن اليوم الخامس عرش من الشّ هر،
السابع من عيد الفطري.
هو أ ّول يوم عيد الفطري ،هو سبت
ّ
سنوي ،كام هو اليوم ّ
«ويف اليوم الخامس عرش من هذا الشّ هر عيد الفطري لل ّر ّب .سبعة أ ّيام تأكلون
األول يكون لكم محفل مق ّدس .عمال ً ما من الشّ غل ال تعملوا.
فطريًا .يف اليوم ّ
السابع يكون محفل مق ّدس .عمال ً
وسبعة أ ّيام تق ّربون وقو ًدا لل ّر ّب .يف اليوم ّ
ما من الشّ غل ال تعملوا» (الالويّني 6 :23ـ  .)8يجب أكل الفطري يف تلك األيّام
يحب البعض أن يجادل.
ّ
السبعة .الكتابة واضحة ،إنمّ ا حتّى هناّ ،
ِ
إستعامل كلمة «إيفن» ( evenمساء أو عريب) ،س ّبب الكثري من اإلرتباك ،للذين
يستخدمون الترّ جمة اإلنكليزيّة فقط ،كون هذه اللغة تختلف عن غريها يف
استعاملها لتلك الكلمة .مع ذلك ،استخدام الكلمة هنا هو بسيط للغاية ،ويتبينّ
أنّه دقيق ج ًّدا يف وصف الوقت.
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الرابع عرش من الشّ هر مسا ًء ( ِب ِعريِب) تأكلون فط ًريا
« يف الشّ هر األ ّول يف اليوم ّ
إىل اليوم الحادي والعرشين من الشّ هر مسا ًء ( ِب ِعريِب) «(الخروج  .)18 :12يفهم
سنوي) ،يبدأ يف اليوم ال ّرابع
الكثريون من هذه اآلية ،أ ّن أ ّول يوم الفطري (سبت
ّ
عرش من الشّ هر األ ّول .ليس هذا ما يقول  ،لكن سيبدو لك ذلك إن كنت تستخدم
كلمة ترجمة واحدة ،لتعبرّ عن األشكال املختلفة للكلمة العربيّة « ِعريِب» ،مثل
الكلمة اإلنكليزيّة الواحدة نفسها.
سنوي لهذا العيد يبدأ يف ال ّرابع عرش،
إن كانت هذه اآلية تقول أ ّن أ ّول سبت
ّ
فهذا سيناقض كتابات أخرى ،التي تقول بوضوح ،أ ّن الفصح يكون يف اليوم ال ّرابع
عرش وأ ّول يوم العيد ،يكون يف اليوم الخامس عرش .كلمة الله هي دامئًا عىل
وفاق ،وال تتناقض.
إذًا ما هي « ِب ِعريِب» يف هذه اآلية؟ استخدام الكلمة ،مرتافقة مع تعليامت أخرى
واضحة عن هذا العيد ،يعطي تعريفًا واض ًحا للكتابة .ما هو اإلستخدام الوحيد
لهذه الكلمة ،الذي يسمح لها أن تدخل يف هكذا تعليامت دقيقة؟ عندما يصبح
الجواب بحوزتك ،تفهم عندها الكتابة.
املفروض بلفظة «ب» ال ِعربيّة ،أن توضّ ح أ ّن هذا وقت مح ّدد من ال ّزمن .إنّه
«عند» الغروب .كام رأينا يف ِسفر التّكوين ،ال يكون « ِعريِب» ،إال عندما تغيب
أي فرتة خالل عمل ّية
الشّ مس .ال ميكن استخدام كلمة « ِعريِب» لل ّداللة عىل ّ
تقسم فرتة مح ّددة من ال ّزمن عندما «تغيب»،
«غروب الشّ مس» .فالشّ مس ّ
تختلف عن الفرتة التي هي ال تزال «مرشقة» فيها.
ال يقول اإلصحاح  12من ِسفر الخروج ،أ ّن زمن الفطري يكون من اليوم ال ّرابع عرش
إىل اليوم الواحد والعرشين .فسيكون املجموع أكرث من سبعة أيّام .بل هو يعطي
املعنى الوحيد الستخدام هذه الكلمة .هل نبدأ بأكل الفطري يف وقت متأ ّخر من
بعد ظهر اليوم ال ّرابع عرش؟ كال .فالكالم يصف فرتة سبعة أيّام مع ّينة .إن كانت
هذه الفرتة تبدأ يف نقطة مع ّينة ترتاوح ما بني منتصف بعد ظهراليوم ال ّرابع عرش
ووقت أكرث متأ ّخر منه ،فيجب أن تنتهي بالتحديد يف الوقت نفسه هذا ،من
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بعد ظهر اليوم الواحد والعرشين ،قبل أن تنتهي أيّام الفطري .ال ميكن أن يكون
معنى واح ًدا ،لتدخل يف معنى هذه اآلية ،حتّى تغطّي فرتة
للفظة « ِب ِعريِب» إال ً
زمن ّية كاملة من سبعة أيّام .قال الله يف اإلصحاح  23من ِسفر الالويّني ،أ ّن أ ّول
السابع ،إن
يوم عيد الفطري هو يف اليوم الخامس عرش من الشّ هر .فيكون اليوم ّ
بدأنا الع ّد من اليوم الخامس عرش ،هو اليوم الواحد والعرشون .هذا هو اليوم
سنوي كام اليوم األ ّول الذي
السابع من عيد الفطري ،وهو سبت
ّ
األخري ـ اليوم ّ
يقع يف اليوم الخامس عرش من الشّ هر.
ال ميكن أن تعني «ب ِعريِب» إال وقتًا مح ّد ًدا يف نهاية اليوم الواحد ،بينام نحن
«ننتقل إىل» يوم آخر .يف هذه الحالة ،يكون من نهاية اليوم ال ّرابع عرش من
الشّ هر «إىل» لحظة بداية اليوم الخامس عرش .إنّه الوقت الذي ينتقل من زمن
اليوم ال ّرابع عرش من الشّ هر إىل زمن اليوم الخامس عرش ،تحدي ًدا «يف» اللحظة
أي جزء من الشّ مس ،يكون
التي تغيب فيها الشّ مس كل ًّيا .طاملا ال نزال نرى ّ
نها ًرا ،ونكون ال نزال يف اليوم ال ّرابع عرش .عندما ال نرى بعد نو ًرا آت ًيا مبارش ًة
من الشّ مس ،يكون مساء أو ِعريِب .أعطانا الله تعليامت بسيطة وواضحة .لسنا
بحاجة أن نكون علاّ مة لنفهم.
قسم الله
الساعة الثّانية عرشة ليال ًّ .
ينتقل مجتمعنا من يوم إىل آخر»يف» متام ّ
ال ّزمن والوقت وأرانا كيف ننتقل من يوم إىل آخر «يف» اللحظة التي تغيب فيها
الشّ مس .يرينا اإلصحاح  12من ِسفر الخروج أ ّن بدء الفطري هو يف لحظة مح ّددة
من ال ّزمن« ،يف» نهاية اليوم ال ّرابع عرش وبداية يوم آخر ،اليوم الخامس عرش
من الشّ هر .هو ينتهي أيضً ا «يف» نهاية اليوم الواحد والعرشين من الشّ هر عند
يقسم الله ال ّزمن بوضوح تا ّم.
غروب الشّ مس ،وبداية اليوم الثّاين والعرشين منهّ .
يل .ال ميكن ملغيب
ب ِعريِب ّ
أي يوم ،هو لحظة تغيب فيها شمس ذلك اليوم اإلنجي ّ
الشمس (ب ِعريِب) أن يحدث خالل الفرتة املسماّ ة ِعريِب .غروب الشمس (ب ِعريِب)
يل ال ميكن أن يكون إال «يف» اللحظة التي تنهي فرتة نور النهار ـ
يف يوم إنجي ّ
يف اللحظة املح ّددة التي تغيب فيها الشّ مس كليًّا .ال ميكن أن يحدث املغيب
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كل الفرتات
أي وقت آخر من ِعريِب ،أل ّن الشّ مس تكون قد غابت يف ّ
(ب ِعريِب) يف ّ
األخرى من الليل.
نجد كتابة جميلة أخرى يف ِسفر الالويّني ،اإلصحاح  .23أيضً ا ،يوضّ ح الله ج ّي ًدا
يخص يوم الكفّارة.
متى يبدأ زمنه املق ّدس .هذا ّ
السابع فهو يوم الكفّارة .محفال ً مق ّد ًسا يكون لكم
«أ ّما العارش من هذا الشّ هر ّ
تذللون نفوسكم وتق ّربون وقو ًدا» (الالويّني  .)27 :23نصل بالتّايل إىل تعليامت
وخاصة ج ًّدا للتوقيت املعينّ ليوم الكفّارة « .إنّه سبت عطلة فتذللون
مح ّددة
ّ
نفوسكم يف تاسع الشّ هر عند املساء (ب ِعريِب) من املساء ( َم ِعريِب) إىل املساء
(أود عريب) تسبتون سبوتكم» (الالويّني  .)32 :23من امله ّم ،يف هذه اآلية ،أن
نالحظ اإلستخدام املح ّدد ج ًّدا لعريب.
الخاصة بعيد الفطري،
بعد أن رأينا اإلستخدام الواضح لكلمة ِب ِعريب يف التعليامت
ّ
ميكننا أن نفهم بسهولة استخدامها ليوم الكفّارة« .يف تاسع الشّ هر عند املساء
(بعريب)» ،ال ميكن أن تعني إال أنّه علينا أن نبدأ بيوم الكفّارة يف نفس اللحظة
التي ينتهي فيها يوم ويبدأ آخرِ .ب ِعريب يف اليوم التّاسع يعني يف اللحظة بالذّات
التي ينتهي فيها هذا اليوم التّاسع ،عندما تكون قد «غابت الشمس» يف ذلك
اليوم .إذًا ،م ّرة أخرى ،يوضح لنا الله ج ّي ًدا أ ّن هذا هو توقيتًا مح ّد ًدا .نهاية اليوم
التّاسع هو تحدي ًدا عندما تغيب الشّ مس كل ًّيا .ث ّم ،يف تلك اللحظة بالذّات ،يبدأ
اليوم العارش.
تتوضّ ح بعد أكرث ،هذه التعليامت املح ّددة لتوقيت يوم الكفّارة ،يف تكملة هذه
اآلية .لفظة «م» يف بداية كلمة عريب تعني «من» ،متا ًما كام هي مستخدمة
هنا .فتقول «من املساء» ( ِمعريب) «إىل املساء» ( أود عريب) .يبدأ يوم الكفّارة
بالتحديد ،عندما تغيب الشّ مس يف اليوم التّاسع من الشّ هر ،ويستم ّر من لحظة
بداية عريب تلك« ،إىل» عريب التّايل ،يف نفس اللحظة من ال ّزمن مج ّد ًدا .يوم
الكفّارة هو يوم كامل .يُحفظ خالل كامل م ّدة اليوم العارش من الشّ هر .يوضح
الله أ ّن يوم الكفّارة يأيت بني مسا َءين مح َّد َدين.
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إن مل يفهم ال ّناس أن ثالث كلامت عربيّة مختلفة قد استُعملت يف هذه اآلية
كل أنواع التفسريات .إن
الواحدة بهدف تحديد املساء ،فيمكن أن تظهر ّ
خاصة ِب ِعريب ،فستُفهم
أي من هذه الكلامت الثّالث بشكل خاطئّ ،
استُخدمت ّ
تعليامت وتوقيت الله املح ّدد خطأ .هذا ما حدث متا ًما عند اليهوديّة وعند
األكرثيّة يف الكنيسة التي تشتّتت.
عندما استعامل كلمة ِب ِعريب (عند املغيب) يف صيغة الحارض أو صيغة املستقبل،
ال ميكن أن يكون إال يف فرتة آخر ضوء ال ّنهار من ذاك اليوم املعينّ  ،عندما تغيب
الشّ مس .مع التعليامت التي أُعطيت يف ِسفر الخروج ُ ،18 :12سمح فقط لخبز
الفطري أن يؤكل  ،بد ًءا من غروب شمس (بعريب) اليوم ال ّرابع عرش ،عندما غابت
الشّ مس يف فرتة نهار اليوم ال ّرابع عرش ،الفرتة التي تس ّجل بداية يوم جديد ،اليوم
الخامس عرش من الشّ هر.
إن كان املوضوع يف صيغة املايض ليوم معينّ  ،فيكون «عند املغيب» (بعريب)
السابق .إن أخذت َم َثل يوم الكفّارة ،تستطيع أن تقول« ،عليك
يعني آخر اليوم ّ
أن تصوم يف اليوم التّاسع عند املساء ( بعريب)» .بال ّنسبة ليوم الكفّارة ،ال ميكن
أن يقال «قد صمت يف اليوم التّاسع عند املساء (بعريب)» .الفعل هو ماضٍ.
باستعاملنا صيغة املايض للتعريف عماّ سبق وحدث ،من الصحيح أن يقال« ،
الصوم يف اليوم العارش
قد صمت يف اليوم العارش ،عند املساء (بعريب)» .أقيم ّ
من الشّ هر ،بد ًءا من بعريب (مغيب) اليوم التّاسع من الشّ هر .سيكون هذا مهماًّ
الحقًا وال ميكن نكران أهم ّيته يف املوضوع.

ال َتث ِنية 16

خاصة (التثنية
قبل أن نكمل يف التدقيق باملرادفات ،لنتوقّف قليال ً ونتأ ّمل آية ّ
 )6 :16أ ّدت إىل بعض اإلرتباك حول عبارة ِب ِعريب .سوء التّفاهم حول هذه اآلية،
هو مسؤول جزئ ًّيا عن اعتقاد ال ّناس ،أنّه بإمكانهم تخطّي التعرفة حول اللحظة
التي تبدأ فيها الشّ مس بالغروب ،كام تعلّمه اليهوديّة املعارصة.
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يستخدم البعض التَث ِنية  6 :16للتعريف عن ِب ِعريب ،بدل اآليات التي استخدمناها
نحن .يجب علينا دامئًا أن نستعني بالنصوص األكرث وضو ًحا ،لنفهم بشكل أفضل
كتابات أكرث صعوبة .أمثال الكتابات املق ّدسة التي تناولناها هي مترين ممتاز
لنتعلّم كيف ندع كلمة الله تع ّرف عىل نفسها ـ بكالم آخر ،دع اإلنجيل يفسرّ
اإلنجيل.
«بل يف املكان الذي يختاره ال ّر ّب إلهك ّ
ليحل اسمه فيه ،هناك تذبح الفصح مسا ًء
(بعريب) نحو غروب الشّ مس يف ميعاد خروجك من مرص» (التثنية .)6 :16
إن أدركت كل ًّيا معنى بعريب كالوقت املح ّدد الذي تغيب فيه الشّ مس ،ستالحظ
ت ًّوا ملاذا قد تس ّبب هذه اآلية مشاكل عند ال ّناس .سنعود الحقًا ونر ّد عىل التساؤل
ملاذا استُخدمت كلمة ِب ِعريب يف هذه اآلية .تحمل هذه اآلية بعض املفاجآت
فيام نتع ّمق فيها ،تجعل من كالم الله بعد أكرث إثارةً.
السهل
هدف التوقّف
ّ
لتفحص هذه اآلية هو لرنكّز عىل «غروب الشّ مس» .من ّ
أن نسوء استخدام هذه العبارة إن ارتكزنا عىل الترّ جمة اإلنكليزيّة لها التي تقول
«مسا ًء عند غروب الشّ مس» ،التي استخدمت من البعض للتعريف عىل كلمة
ِب ِعريب .عندما نركّز عىل الوقت الذي تتّخذه الشّ مس يف م ّدة غروبها ،تصبح
التفسريات الشّ خص ّية ضالّة.
كم علينا أن نرجع بالوقت حتّى نصل إىل النقطة التي تبدأ فيها الشّ مس
بالغروب؟ إن قلنا «عند غروب الشّ مس» يبدأ عندما تلمس الشّ مس خ ّط األفق،
السدمي ّية إىل حتّى وقت الظّهر ،حيث
فامذا مينعنا إذًا من ال ّرجوع بهذه الفرتة ّ
يبدأ مدار الشّ مس بحركة النزول؟
إن اعتمدنا الكتابات التي تفسرّ نفسها بوضوح ،سنفهم أيضً ا هذه اآلية بشكل
أفضل .هناك آية أخرى تساعد عىل توضيح معنى «غروب الشّ مس».
السيد ال ّر ّب أنيّ أ ُ َغ ّي ُب الشّ مس يف الظهر وأُقتِم
« ويكون يف ذلك اليوم يقول ّ
الخاص ،لن يكون للشّ مس
األرض يف يوم نور» (عاموس  .)9 : 8يف هذا اليوم
ّ
حركة ال ّنزول مبا أ ّن الحدث سيقع تحدي ًدا عند الظهر .إنمّ ا عندما يجعل الله من
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هذا أن يحدث (للشّ مس أن تغيب) ،يصبح نور ال ّنهار ظال ًما عند الظّهرية .ال
عالقة لهذا املثل بتغيري ال ّزمن من يوم إىل آخر ،مبا أنّه ال يتناول اختفاء الشّ مس
ج ّراء تح ّركها وراء األفق .يس ّبب الله للشّ مس أن تغيب عند الظهر ،جاعال ً بذلك
الليل عىل األرض .أهم ّية استخدام هذه الكلمة ،يف العربيّة ،ليس يف «م ّدة»
الحدث ،بل يف «النتيجة»!
[مع اختالف اإلصطالحات يف اللغات املختلفة ،يبقى املعنى هنا] أ ّن الشّ مس
تغرب عن ال ّنظر وتختفي وتكون النتيجة الظّالم .يف ِسفر التثنية  ،16أعطيت
التعليامت لل ّناس أن «يذبحوا ال ِفصح « عند غروب الشّ مس ،عند املساء ( ب ِعريب).
عندما نعود لنرشح بعد أكرث اآليات يف التثنية  ،16سيتوضّ ح أكرث أ ّن «غروب
الشّ مس» ال ميكن أن يكون إال يف تلك اللحظة املعيّنة من بعريب ،بالتحديد
عندما تغرب الشّ مس.

بني العشا َءين

نصل أخ ًريا إىل مناقشة آخر كلمة .هذه الكلمة للمساء هي « بن هعريبييم».
ما تعني حرفيًّا «بني العشا َءين»« .ويكون عندكم تحت الحفظ إىل اليوم ال ّرابع
عرش من هذا الشّ هر .ث ّم يذبحه ّ
كل جمهور جامعة إرسائيل يف العش ّية (بن
هعريبييم)» (الخروج .) 6 :12
بعض نقاط الجدال األساس ّية حول توقيت ال ِفصح يأيت من هذه اآلية ومن عدم
أي عشا َءين يعني .التفسري الذي كان األكرث شائ ًعا
قدرة ال ّناس عىل التوافق حول ّ
يف كنيسة الله ،هو عىل األرجح ،الذي كان يقول بأن أ ّول عشاء هو عند الغروب
والثّاين عندما يختفي ال ّنور كل ًّيا ويسود الظّالم .هذا مبهم ،ألنّه يصعب تعريف
يحل الظّالم فعال ً.من بني التفسريات املختلفة ،تبقى هذه
النقطة الزمن ّية حيث ّ
األخرية األقرب إىل تعليامت اإلنجيل وتوقيت أحداث ال ِفصح ،التي يجب أن تقام،
من الواضح ،خالل الليل .إنمّ ا يبقى هذا التفسري غري صحيح.
األسايس حول هذا املوضوع كلّه  ،منذ زمن بعيد ،عندما غيرّ ت
بدأ اإلرتباك
ّ
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اليهوديّة حفظها لل ِفصح ،من مساء اليوم ال ّرابع عرش من الشّ هر ،إىل مساء اليوم
الخامس عرش منه .فظهرت الخالفات واإلختالفات يف الكنيسة عندما مال األخوة
نحو تفسريات اليهوديّة التقليديّة وتفسريات املسيح ّية التقليديّة لعبارة بن
أي جزء من هذه التفسريات ،ينتقل ذبح
هعريبييم (بني العشائَني) .عند تب ّني ّ
ال ِفصح إىل بعد ظهر اليوم ال ّرابع عرش ،حينام ينتقل تناوله إىل اليوم الخامس
عرش .يعتقد بعض األخوة أنّه يجوز حفظ ال ِفصح يف وقت متأ ّخر من اليوم ال ّرابع
عرش من الشّ هر ،خالل ساعات ال ّنهار قبل غروب الشّ مس.
اختارت املسيح ّية التقليديّة هذه الفرتة كذلك مبا أنّها تتطابق مع فرتة ال ّنهار
رضوري ذبح
اليهودي بأنّه كان
يتمسك التقليد
ٌ
ّ
التي مات فيها يسوع املسيحّ .
ال ِفصح خالل فرتة بعض الظّهر ،إلعطاء الوقت الكايف للقيام باملهام الكبري يف ذبح
املئات من الحيوانات املطلوبة ،حتى يتس ّنى للجميع أن يحفظ الفّصح .هذا ليس
صحي ًحا كام سيت ّم رشحه .معظم التعاليم اليهوديّة تضع األ ّول من العشائَني ،يف
فرتة ما خالل بعد ظهر اليوم ال ّرابع عرش من الشّ هر .ي ّدعي البعض أ ّن هذا الوقت
رص آخرون أنّه ال ميكن أن يكون بعد
يكون نحو ّ
الساعة الثّالثة بعد الظّهر ،بينام ي ّ
الساعة الواحدة من بعد الظّهر .تسمح هذه التفسريات بذبح الفصح يف فرتة بعد
ّ
الظّهر من اليوم ال ّرابع عرش وتناوله ليل الخامس عرش من الشّ هر.
يهودي معروف،
الحظ كيف ت ّم تفسري ِسفر الخروج  ،6 :12من قبل علاّ مة
ّ
الصفحة  102من كتاب «تعليقات بنتاتوخ ورايش»Pentateuch and Rashi`s
يف ّ
.Commentary

السادسة (بعد الظّهر) وما بعدها،
الساعة ّ
فهو يقول مبا معناه :عند الغروب من ّ
ليحل الظالم .وأيضً ا
يدعى بن هعريبييم ،عندما تقرتب الشّ مس من موقع غروبها ّ
الساعات ما بني «عشاء»
أ ّن عبارة بن هعريبييم تظهر له( ،توحي له) كتلك ّ
السابعة (الواحدة
الساعة ّ
ال ّنهار ،و»عشاء» الليل« .عشاء» ال ّنهار هو عند بداية ّ
من بعد الظّهر) من ال ّزمن حيث يت ّم امتداد ظالل املساء ،و»عشاء» الليل يكون
عند بداية الليل.
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هذا يذكّرين بإعالن عىل التّلفاز حيث يظهر طري الب ّط تكرا ًرا عىل الشّ اشة ،محاوال
أن يجعل ال ّناس تر ّدد إسم الشرّ كة وراء هذا اإلعالن .فيظهر يف أحد اإلعالنات وهو
يخرج من عند صالون للحالقة ،وهو يه ّز رأسه بتع ّجب واشمئزاز ،غري مص ّدق ما
كان قد سمع .إعالن مضحك ميثّل بشكل ج ّيد كيف نندهش أحيانًا من املنطق
السليم عند البعض .إنّنا بنفس هذا اإلندهاش ،نه ّز رأسنا
امللتوي ،املش ّوه والغري ّ
اليهودي .بعض ال ّناس ،مبحاولة منهم أن يكونوا علاّ مة،
تجاه تحليل هذا العلاّ مة
ّ
حق فعالً.
يقومون بإعالنات مهينة لدرجة ،يفرتض اآلخرون أنّهم عىل ّ
فسرّ علاّ مة يهوديّون العشاء األ ّول من «بني العشا َءين» ( بن هعريبييم) يف كونه
الساعة الواحدة من بعد الظهر ،ويدعونه «عشاء» ال ّنهار .هذا تحليل مبدع
عند ّ
أي وقت من رشوق الشّ مس.
فعال ً.ال ميكن أن يكون ِعريِب يف ّ
إذًا ما هام املسا َءين يف بن هعريبييم؟ من خالل تحقيقاتنا ،مل نجد إال جوابًا
واح ًدا ،واض ًحا وبسيطًا .مل يبقى لديك إال خالصة واحدة .لنلق نظرة عىل الكلامت
التي تناولناها.
أي فرتة زمن ّية تح ّدد ذاك اليوم؟ لقد سبق
عندما يعطينا الله يو ًما ًّ
خاصا لنحفظهّ ،
ورأينا ع ّدة آيات توضح لنا كيف نع ّرف عىل ذلك الوقت .هل ميكن لعبارة «بني
العشا َءين» أن تكون أكرث وضو ًحا؟mm.
الحظ مج ّد ًدا التعليامت الواضحة بخصوص عيد الكفّارة.
«إنّه سبت عطلة لكم فتذلّلون نفسكم يف تاسع الشّ هر عند املساء (بعريب) من
املساء (معريب) إىل املساء (أود عريب) تسبتون سبوتكم» (الالويّني  .)32 :23كام
رأينا سابقًا ،يبدأ عيد الكفّارة لحظة الغروب ( ِب ِعريب) يف اليوم التّاسع من الشّ هر،
التي هي بداية اليوم العارش .من لحظة املساء تلك (معريب) التي يبدأ فيها
اليوم العارش ،إىل املساء (أود عريب) الذي ينهي اليوم العارش من الشّ هر ،يتح ّدد
وقت يوم الكفّارة باقتضاب .يوضح الله ج ّي ًدا أ ّن عيد الكفّارة يقع بني مسا َءين
(عشاءين) مح ّد َدين ـ املساء الذي يأيت يف نهاية اليوم التّاسع واملساء الذي ينهي
اليوم العارش من الشّ هر ــ بني العشا َءين (املسا َءين).
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ملاذا بن هعريبييم؟

«ويكون عندكم تحت الحفظ إىل اليوم ال ّرابع عرش من هذا الشّ هر .ث ّم يذبحه
ّ
كل جمهور جامعة إرسائيل يف العش ّية (بن هعريبييم)» (الخروج  .)6 :12سريفض
البعض التفسري الواضح لعبارة بن هعريبييم ،كاملسا َءين الذَين يبدآن وينهيان
اليوم .ي ّدعون أ ّن هكذا تفسري للخروج  6 :12هو واسع ج ًّّدا وال ميكن أن يكون
معنى كهذا .أهذا سبب وجيه لرفض تعليامت الله؟ أليس من األفضل
لهذه اآلية ً
لنا أن نستخدم تعريفات الله الواضحة لنفهم إرادته اكرث؟
مل قد يستخدم الله عبارة مثل «بني العشا َءين» كجزء من تعليامته لذبح ال ِفصح؟
كتابات أخرى استخدمت العبارة نفسها ،توضّ ح لنا األمر أكرث .ليس علينا أن
القصة يوضح أن
نقلق لعدم استخدام عبارة مح ّددة أكرث يف هذه اآلية .موضوع ّ
ذبح حمل ال ِفصح يجب أن يُقام مبارش ًة بعد غروب شمس اليوم ال ّرابع عرش من
الشّ هر ،لوجوب القيام بأمور أكرث بعد خالل الليلة ذاتها .سننظر يف التوقيت ويف
القصة الحقًا.
مسار ّ
بن هعريبييم (بني العشا َءين) تعطي مجاال ًكب ًريا ضمن ذاك اليوم للقيام بأمور
إضاف ّية وإمتامها .يتوضّ ح هذا مع التعليامت التي ا ُعطيت للقيام بال ِفصح الثّاين،
لكل من مل يستطع أن يحفظ األ ّول.
الذي سمح به الله ّ
السنة الثّانية لخروجهم من أرض مرص يف
«وكلّم ال ّر ّب موىس يف ب ّرية سيناء يف ّ
الشّ هر األ ّول قائال ً.وليعمل بنو إرسائيل ال ِفصح يف وقته .يف اليوم ال ّرابع عرش من
هذا الشّ هر بني العشا َءين (بن هعريبييم) تعملّونه يف وقته .حسب ّ
كل فرائضه
ّ
وكل أحكامه تعملّونه .فكلّم موىس بني إرسائيل أن يعملوا ال ِفصح .فعملوا
ال ِفصح يف الشّ هر األ ّول يف اليوم ال ّرابع عرش من الشّ هر بني العشاءين يف ب ّرية
سيناء حسب ّ
كل ما أمر ال ّر ّب موىس هكذا فعل بنو إرسائيل «( العدد 1 :9ـ .)5
السنة الثّانية بعد خروجهم
أعطى الله موىس يف هذا ال ّزمن ،تعليامت إضافيّة يف ّ
من مرص .تشري هذه اآليات إىل أ ّن حفظ ال ِفصح يتض ّمن أمور أكرث بعد من مج ّرد
ذبح حمل ال ِفصح بني العشا َءين (بن هعريبييم) .بني العشا َءين ،يف اليوم ال ّرابع
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كل
لكل العادات واإلحتفاالت بحسب ّ
عرش من الشّ هر ،عليهم حفظ ال ِفصح وفقاً ّ
ما أمر به ال ّر ّب موىس .تظهر اآليات التي تيل الخروج  ،6 :12أ ّن ذبح ال ِفصح هو
فقط جز ًءا من تعليامت الله لذاك اليوم.
«كلّم بني إرسائيل قائالّ ً.
نجسا مليت أو
كل إنسان منكم أو من أجيالكم كان ً
يف سفر بعيد فليعمل ال ِفصح لل ّر ّب يف الشّ هر الثّاين يف اليوم ال ّرابع عرش بني
العشا َءين (بن هعريبييم) يعملونه .عىل فطري ومرار يأكلونه .ال يبقوا منه إىل
الصباح وال يكرسوا عظماً منه .حسب ّ
كل فرائض ال ِفصح يعملونه» (العدد :9
ّ
10ـ  .)12يقول هذا الحفظ لل ِفصح الثّاين ،الذي أُعطي للذين مل يستطيعوا أن
يحفظوا األ ّول ألسباب وجيهة ،أ ّن عليهم أن يحفظوه «بني العشا َءين» يف اليوم
كل فرائض ال ِفصح ،وأن يأكلوا الحمل مع خبز الفطري وعشبًا
ال ّرابع عرش ،حسب ّ
الصباح .إذًا تأخذنا
أي بقايا منه إىل ّ
م ًّرا .باإلضافة إىل ذلك ،ليس عليهم أن يرتكوا ّ
الصباح من اليوم ال ّرابع عرش من الشّ هر.
هذه اآلية إىل ساعات ّ
هل فرتة «بني العشا َءين» تُغطّي فقط ،جز ًءا من ِفصح يوم ال ّرابع عرش من
الشّ هر؟ نرى أنّها تتض ّمن أمو ًرا أكرث من مج ّرد قتل الحمل .فإنّها تتض ّمن أكل حمل
ال ِفصح ،كام وعادات واحتفاالت .تظهر آية أخرى بوضوح أ ّن «بني العشا َءين»
يتض ّمن اليوم ال ّرابع عرش بكامله « .يف الشّ هر األ ّول يف ال ّرابع عرش من الشّ هر بني
العشا َءين فِصح لل ّر ّب» (الالويّني  .)5 :23مل يكن الله يعطي تعليامت لحفظ أ ّول
ساعتني فقط من ال ِفصح .كان يُظهر أنه علينا أن نحفظ ال ِفصح يف اليوم ال ّرابع
عرش من الشّ هر ،ليوم كامل ،يدوم «من» الغروب األ ّول «إىل» الغروب التّايل.
أي سبت أو يوم
يُحفظ ال ِفصح ،كام يُحفظ يوم الكفّارة (الالويّني  )32: 23أو ّ
مق ّدس ،بني عشا َءين  ،مل ّدة يوم كامل.

يل لل ِفصح
ال ِحفظ الفع ّ

ال مجال ّ
للشك يف الوقت الذي تناول فيه يسوع املسيح ال ِفصح .كان ذلك يف
فرتة العشاء (املساء) من اليوم ال ّرابع عرش من الشّ هر األ ّول .ت ّم ذبح الحمل يف
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تلك الليلة ،وتناولوا العشاء األخري هذا سويًّا .كانت املحرقة جاهزة مسبقاً ،وفقًا
السهل تحضري األكل يف ذلك ال ّزمان ،كام هو اليوم مع
للعادات .مل يكن من ّ
التسهيالت املعارصة .ذُبح الحمل وشُ وي فوق ال ّنار .تطلّب تحضري الحمل بعض
الوقت ،قبل أن يتمكّنوا من أن يجلسوا جميعهم ،ويتناولوا الوليمة بكاملها.
بعد العشاء ،أقام يسوع املسيح رموز الخمر والخبز ،كام ذكرها بولس الحقًا يف
نوي (رسالة بولس ال ّرسول األوىل إىل أهل كورنثوس
الس ّ
تعليامته لحفظ ال ِفصح ّ
 .)11الحقًا يف تلك الليلة ،صعدوا إىل جبل ال ّزيتون حيث صلىّ يسوع لآلب ثالث
يتحض ملا سييل يف بق ّية ذلك اليوم ،الذي سيؤ ّدي
م ّراتّ ،
كل م ّرة عىل حدى .كان رّ
إىل موته يف نصف فرتة بعد الظهر.
مل يختلف الوقت الذي حفظ فيه يسوع وتالميذه ال ِفصح ،عن الوقت الذي كان
يحفظ اليهود فيه ِفصحهم يف ذاك ال ّزمن .كان الحقًا ،أن غيرّ اليهود التوقيت
ِ
لحفظ ال ِفصح ،ليبدأ يف وقت متأ ّخر من بعد ظهر اليوم ال ّرابع عرش من الشّ هر.
بعد هذا التغيري ،أصبحوا يأكلون حمل الفصح يف املساء الباكر من اليوم الخامس
عرش من الشّ هر.
كره العامل ال ّروما ّين واليهوديّة هذه الحركة الجديدة واملتزايدة املتأت ّية من تعاليم
يسوع .كان معظم القادة اليهود مسؤولني عن قتل يسوع املسيح .هل نتع ّجب
إذًا ،أنّهم سيحاولون م ّرة أخرى أن يُسيئوا إىل ق ْدره ومكانته؟ ال يريدونه أن
يل .غيرّ وا املوعد إىل الخامس
يت ّمم أيًّا من املعاين التي يتض ّمنها حفظ ال ِفصح اللي ّ
عرش من الشّ هر ،ما س ّبب لهم ،مع ال ّزمن ،إرتباك أكرث حول الكتابات التي كُتبت
بلغتهم .وأصبحوا مرتبكني أكرث مبا يتعلّق بحقيقة الله.
قصة فهمها اليهود اليوم بشكل مغالط
قصة بسيطة ج ًّداّ ،
من أجل أن تفهم ّ
كل ًّيا ،علينا أن ننظر إىل بعض التعليامت الواضحة ج ًّدا حول كيف ّية حفظ ال ِفصح.
سنبدأ مع أ ّولها املد ّون يف العهد القديم.
كل جامعة إرسائيل قائلني يف العارش من هذا الشّ هر يأخذون لهم ّ
«كلِّام ّ
كل واحد
يتحض للعيد ويختار
شا ًة بحسب بيوت اآلباء شا ًة للبيت (كان عىل ّ
كل بيت أن رّ
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أقل من أن يأكلوا الشاة بكاملها،
شا ًة تكفي ساكنيه .وإن كان عدد أهل البيت ّ
أشخاصا منفردين أو أزواج آخرين ال يستطيعون أن
فيمكنهم دعوة آخرين،
ً
يأكلوا الحمل كلّه مبفردهم) .وإن كان البيت صغ ًريا عن أن يكون كُف ًوا لشا ٍة
يأخذ هو وجاره القريب من بيته بحسب عدد ال ّنفوس .تكون لكم شا ًة صحيحة
كل البرش الذي سيكون صحي ًحا،
(متثّل ما سيت َّمم الحقًا بيسوع املسيحِ ،فصح ّ
دون خطيئة) ،ذك ًرا ابن سنة .تأخذونه من الخرفان أو من املواعز (ميكن أن
يكون إ ّما خروفًا أو ماع ًزا) .ويكون عندكم تحت الحفظ إىل اليوم ال ّرابع عرش
من هذا الشّ هر (كانوا ليحفظوا الشّ اة من اليوم العارش إىل اليوم ال ّرابع عرش من
الشّ هر ،حيث يذبحونه بعد املغيب ،عندما يبدأ اليوم ال ّرابع عرش) .ث ّم يذبحه
ّ
كل جمهور جامعة إرسائيل يف العش ّية .ويأخذون من ال ّدم ويجعلونه عىل
القامئتني والعتبة العليا يف البيوت التي يأكلونه فيها .ويأكلون اللحم تلك الليلة
(يف نفس تلك الليلة ،بعد ذبح الشّ اة ووضع دمه عند عتبة الباب ،يشوون اللحم
ويأكلونه) مشو ًّيا بال ّنار مع فطري عىل أعشاب م ّرة يأكلونه .ال تأكلوا منه ني ًئا و
طبي ًخا مطبو ًخا باملاء بل مشو ًّيا بال ّنار .رأسه مع أكارعه وجوفه .وال تبقوا منه إىل
الصباح تحرقونه بال ّنار» (الخروج  3 :12ـ .)10
الصباح .والباقي منه إىل ّ
ّ
يل لحفظ ال ِفصح ،ك ّرر موىس التّعليامت وأضاف
ث ّم ،عندما حان املوعد الفع ّ
عليها.
«فدعى موىس جميع شيوخ إرسائيل وقال لهم .اسحبوا وخذوا لكم غنماً بحسب
عشائركم واذبحوا ال ِفصح (من امله ّم اإلشارة هنا أنّه كان عىل هذه العائالت أن
تقوم بذبح الحمل بنفسها ،من ث ّم شويه وأكله .فالحمل ليس ذبيحة يق ّدمها
الشّ عب لله .فقط الالويّون يستطيعون أن يفعلوا ذلك يف موضع الهيكل .بل إ ّن
هذا الفصح يُدعى ِفصح ال ّر ّب .فهو كان التضحية التي يق ّدمها الله لإلنسان).
ومسوا العتبة العليا والقامئتني
وخذوا باقة زوفا واغمسوها بال ّدم الذي يف الطّست ّ
الصباح .فإنّ
بال ّدم الذي يف الطّست .وأنتم ال يخرج أحد منكم من باب بيته ح ّتى ّ
ال ّر ُّب يجتاز ليرضب املرص ّيني .فحني يرى ال ّدم عىل العتبة العليا والقامئتني يعرب
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ال ّر ُّب عن الباب (هذا يرمز إىل ما سيت ّم الحقًا ،عندما سيق ّدم «ال ِفصح» حياته
الشخص ّية ومن خالل دمه (تضحيته لإلنسان) ت ُغفر الخط ّية ويصبح باإلمكان
العبور فوق عقاب الخطيئة (املوت)) ،وال يدع املُهلك يدخل بيوتكم ليرضب.
فتحفظون هذا األمر فريضة لك وألوالدك إىل األبد( .فريضة مراسم ال ِفصح هي
لألبد) ويكون حني تدخلون األرض التي يعطيكم ال ّر ّب كام تكلّم أنّكم تحفظون
هذه الخدمة .ويكون حني يقول لكم أوالدكم ما هذه الخدمة لكم أنّكم تقولون
الر ِّب الذي عرب عن بيوت بني إرسائيل يف مرص ملّا رضب
هي ذبيحة ِفصح ّ
املرص ّيني وخلّص بيوتنا .فخ ّر الشّ عب وسجدوا» (الخروج 21 :12ـ .)27
بعد أن قىض أبناء إرسائيل  40سنة يف الربيّة ،وصلوا أخ ًريا إىل أرض امليعاد ،حيث
استم ّروا يحفظون ال ِفصح كام أمرهم ال ّر ّب .دخولهم إىل أرض امليعاد هو يف زمن
القصة يف ِسفر يشوع ،من امله ّم أن نتذكّر أن من ّيز بني
ال ِفصح .فيام نقرأ هذه ّ
استخدام كلمة ِب ِعريب يف صيغة املايض واستخدامها يف صيغة الحارض واملستقبل.
ّ
الرابع عرش من الشّ هر
«فحل بنو إرسائيل يف الجلجال وعملوا ال ِفصح يف اليوم ّ
مسا ًء يف عربات أريحا» (يشوع  .)10 :5عملوا (صيغة املايض) الفصح يف اليوم
ال ّرابع عرش من الشّ هر ،وتقول اآلية أيضً ا ،أنّهم حفظوه «مساء» ( ِب ِعريب) .لقد
حفظوا ال ِفصح فعال ً يف اليوم ال ّرابع عرش ،الذي يبدأ بالطّبع« ،مساء» يوم الثّالث
عرش ،وليس «مساء» اليوم ال ّرابع عرش حيث يبدأ اليوم الخامس عرش ،ألنّه
بذلك لن يكونوا قد عملوا (يف صيغة املايض) ال ِفصح يف اليوم ال ّرابع عرش من
الشّ هر.
كل
السبت ،يف صيغة املايض ،ويستطيع ّ
ميكن أن ينطبق هذا أيضً ا عىل يوم ّ
بالسبت ،لكان قد قيل
ّ
يهودي أن يفهم هذا املوضوع .فلو كان املوضوع يتعلّق ّ
السابع من األسبوع مساء ( ِب ِعريب)» .مع تعليامت
السبت يف اليوم ّ
«وحفظوا ّ
السبت ،لن يعتقد أحد عند قراءته هذا ،أنّه
السابع ـ ّ
الله الواضحة عن اليوم ّ
السابع .يكون
السبت (شَ َبات) بد ًءا من مساء (ب ِعريب) اليوم ّ
يقول أن يُحفظ ّ
السابع ،ويح ّدد
السابع «عند» اللحظة التي تنهي اليوم ّ
بذلك يع ّرف ِب ِعريب اليوم ّ

الحقيقي
املخلّص (املس ّيا)
ّ

261

السبت يف
بداية يوم جديد ،اليوم األ ّول من األسبوع .فسيعني هذا أن يُحفظ ّ
يهودي سيفهم أ ّن هذا يعني أنّهم «حفظوا
كل
اليوم األ ّول من األسبوع .بلّ ،
ّ
السادس ـ «عند» غروب
السابع الذي بدأ «ب ِعريب» اليوم ّ
السبت» يف اليوم ّ
ّ
الصيغة هي يف املايض.
السادس .س ُيفهم بوضوح أ ّن ّ
شمس اليوم ّ
حتّى بعد احتجاز يهوذا ،عندما رجع أبناء يهوذا وأعادوا بناء الهيكل مبرسوم من
سايروس ،ت ُظهر املد ّونات أنّهم ،بعد انتهاء الهيكل ،حفظوا ال ِفصح كام أمر به
السبي ال ِفصح يف ال ّرابع عرش من الشّ هر األ ّول» (عزرا .)19 :6
الله« .وعملوا بنو ّ
السابع ـ
توقيت زمن الفصح املح ّدد ،هو واضح مثل وضوح توقيت اليوم ّ
السبت .يجب عىل اليهوديّة أن تفهم هذه اآلية يف ِسفر عزرا بوضوح ،عن
ّ
خاصة عىل ضوء واقعة رجوعهم لبناء الهيكل بعد
الصحيح لل ِفصحّ ،
التوقيت ّ
احتجازهم.

ذبيحة ال ِفصح

الصحيحة
تابعي اليهوديّة ومل يعودوا متأكّدين من الطريقة ّ
اختلطت األمور عىل ّ
الحقيقي لكلامت مثل « ِب ِعريب»
لحفظ ال ِفصح وعيد الفطري ،ألنّهم غيرّ وا املعنى
ّ
و»بن هعريبييم».
مبا أ ّن العامل يرتبك عند قراءة هذه األمور يف ِسفر التثنية ،سنلقي نظرة أقرب عىل
تلك الكتابات ونرشحها قليال ً.
«إحفظ شهر أبيب ،واعمل فِص ًحا لل ّر ِّب إلهك (يعطي أم ًرا بسيطاً لحفظ ال ِفصح،
وال ِفصح يقع دامئًا يف اليوم ال ّرابع عرش من الشّ هر) .ألنّه يف شهرأبيب أخرجك
ً(كل من يحفظ ال ِفصح يفهم أ ّن عيد الفطري هو جزء
ال ّر ُّب إلهك من مرص ليال ّ
من موسم عيد ال ِفصح .يحيك ِسفر التثنية هنا عن تضحية ال ِفصح أل ّن الليل الذي
يتكلّم عنه يف هذه اآلية ،ليس نفس ليل ال ِفصح الذي نجده يف ِسفر الخروج .12
الصباح.
يف تلك الليلة ،مل يكن يُسمح لإلرسائيل ّيني أن يخرجوا من منازلهم حتّى ّ
فقد ج ّمعوا بعضهم خالل فرتة ال ّنهار من اليوم ال ّرابع عرش ،ث ّم غادروا مرص يف
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ليل اليوم الخامس عرش) .فتذبح ال ِفصح لل ّر ِّب إلهك (تذكّر أ ّن ال ِفصح هو بح ّد
كل عائلة أن تذبح حمال ًوتأكله .مل يكن هذا
ذاته ،ذبيحة الله للبرشيّة .كان عىل ّ
الحمل ذبيحة ت ُق ّدم لله) غنماّ أو بق ًرا (توضّ ح هذه اآلية وحدها أ ّن املوضوع هنا
ليس ِفصح ليل اليوم ال ّرابع عرش ،ألنّه يف تلك الليلة ،ال يُسمح لهم أن يأكلوا إال
حمال ًأو ماع ًزا (صغ ًريا) (الخروج  .)5 :12تحيك أيضً ا هذه الذّبيحة املعيّنة عن
«القطيع») ،يف املكان الذي يختاره ال ّر ُّب ّ
ليحل اسمه فيه» (التثنية  1: 16ـ .)2
كانت هذه اآلية ،التي تتكلّم عن «فصح لل ّر ّب»ُ ،مربِكة للبعض ،بعض اليشء،
ألنّها تقول بالتّحديد عن ذبح «ال ِفصح لل ّر ِّب إلهك» .سنتناول األسباب الواضحة
لذلك ،يف سياق كالمنا .ليست هذه الذّبيحة (ذبيحة لل ّر ّب) ،الذّبيحة التي ق ّدمها
الله للشعب ليتناولها يف ليلة ال ِفصح .ذبيحة ليل ال ِفصح ،ليست ذبيحة تق ّدم
لله يف الهيكل.
القصة« .ال تأكل عليه خم ًريا سبعة أ ّيام تأكل عليه فط ًريا (من الواضح هنا
وتكمل ّ
أنّه يتكلّم عن عيد الفطري الذي يدوم لسبعة أيّام ـ أ ّول ليلة من عيد الفطري ـ
ليلة اليوم الخامس عرش من الشّ هر) خبز املشقّة ألنّك بعجلة خرجت من أرض
مرص .ليك تذكر يوم خروجك من أرض مرص ّ
كل أ ّيام حياتك .وال ُي َر عندك خمريٌ
بت يش ٌء من اللحم الذي تذبح مسا ًء ( ِب ِعريب،
يف جميع تُخومك سبعة أ ّيام وال َي ْ
عند الغروب) يف اليوم األ ّول إىل الغد» (التثنية 3 :16ـ .)4
تقول هذه اآلية بوضوح ،أ ّن هذه الذبائح من الغنم والبقر ،ليست إال ما هي
عليه ـ ذبائح تُق ّدم لل ّر ّب يف الهيكل ،يف أ ّول يوم عيد الفطري مسا ًء  ،متا ّما كام
النسخة اإلنكليزيّة
تقول .م ّرة أخرىّ ،
الصيغة هي يف املايض[ ،نتكلّم هنا عن ّ
بالطّبع] .يقول ،ق ّدموا هذه الذّبائح يف اليوم األ ّول (« الذي تذبح (يف اإلنكليزيّة
ذبحت) مسا ًء يف اليوم األ ّول») ،إنمّ ا ال ميكنهم البدء بأكله قبل الغروب ـ بعد
اليوم ال ّرابع عرش من الشّ هر.
«ال ّ
يحل لك أن تذبح ال ِفصح يف أحد أبوابك (هذا يعني أ ّن الذبيحة ال ميكن أن
أي تج ّمع حيث يقيمون ـ ليس يف بيوتهم) التي يعطيك ال ّر ّب إلهك بل يف
تقام يف ّ
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املكان الذي يختاره ال ّر ُّب إلهك ل ُي ّ
حل اسمه فيه (مكان الهيكل كان حيث كانت
أي شخص يف إرسائيل ،إنمّ ا فقط ،من
تق ّدم الذّبائح .مل تكن تق ّدم أب ًدا من قبل ّ
قبل الكهنة الالويّني) .هناك تذبح ال ِفصح مسا ًء ( ِب ِعريب) نحو غروب الشّ مس
(عندما تغرب الشّ مس كل ًّيا يف األفق) يف ميعاد خروجك من مرص» (التثنية :16
 5ـ  .)6حتّى هنا ،يتوضّ ح استخدام « ِب ِعريب» مع استخدام صيغة املايض .تقول
اآلية  4أنّه ال يجب أن يبقى شيئًا من اللحم الذي ت ّم ذبحه يف اليوم األ ّول ـ
«مسا ًء» (بعريب) .مبا أنّه يتكلّم عن اليوم األ ّول الذي هو اليوم الخامس عرش
من الشّ هر األ ّول ،مل يعتقد أحد من اليهوديّة أنّها تعليامت حتّى يبدأوا بتقدمة
الذّبيحة يف اليوم األ ّول ـ اليوم الخامس عرش  -مساء (ب ِعريب) .لوكان كذلك
لكان هذا يعني أ ّن اليوم األ ّول قد انتهى وأ ّن التقدمة ستقام يف اليوم الثّاين
من العيد ،أي مساء اليوم األ ّول ـ بداية اليوم الثّاين .حتّى يف هذا ،نقض العالمة
الخاصة ،ألنّهم اعتقدوا كلّهم أ ّن هذا حدث يف ليل
اليهود أنفسهم بتعريفاتهم
ّ
اليوم الخامس عرش .إذًا تع ّرف اآلية  6بوضوح ،استخدام نفس الكلمة ،عندما
استُخدمت يف صيغة املايض يف اآلية .4
يخلط الذين يف اليهوديّة والكثريين من الذين تشتّتوا يف كنيسة الله ،ما بني حفظ
ال ِفصح وحفظ أ ّول يوم من عيد الفطري.
بدأ فصح اليوم ال ّرابع عرش من الشّ هر بعد الغروب مبارش ًة (ناه ًيا اليوم الثّالث
عرش) .ذبحت العائالت الحمل ،شوته وأكلته يف نفس تلك الليلة .فعلوا ذلك «يف
الخاصةُ .وصف الحمل الذي ذبحوه ،يف الكتابات املق ّدسة،
أبوابهم» ـ يف منازلهم
ّ
بذبيحة ال ّر ّب ألوالد إرسائيل حتى يتناولونها.
ذبائح اليوم األ ّول من عيد الفطري ،مل تكن أب ّدا لتؤكل داخل أبواب بيوتهم ،بل «يف
ليحل اسمه فيه» ،الذي كان موقع الهيكل .هذا يعني
املكان الذي يختاره ال ّر ّب ّ
أ ّن اإلرسائيل ّيني كانوا يذهبون إىل مكان الهيكل يف وقت متأ ّخر من يوم الفصح،
ليج ّهزوا الحيوانات لتذبح فوق املذبح بعد الغروب ،عند بداية اليوم الخامس
يحضون ذبائح للتقدمة لل ّر ّب .كان بإمكانهم تناول
عرش ـ أ ّول يوم العيد .كانوا رّ
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بعضها ،إنمّ ا وجب تناولها يف ذلك املكان ـ ليس يف منازلهم.
كانت التحضريات لهذه الذبائح لله تبدأ بعد ظهر اليوم ال ّرابع عرش ،إنمّ ا مل تكن
لتبدأ الذبيحة الفعل ّية عىل املذبح ،إال بعد غروب شمس اليوم ال ّرابع عرش من
أي احتفال عىل هذه الذبائح كان ليكون بعد ال ّرابع عرش .لذلك
الشّ هر .أيضّ اّ ،
ُدعيت ذبائح ال ِفصح .كانت التحضريات تبدأ يوم ال ِفصح ،إنمّ ا الجزء ال ّديني من
املراسم واإلحتفال بها مل تكن تبدأ إال بعد الغروب ـ عند بداية اليوم الخامس
عرش من الشّ هر.
األمر بسيط واملفارقة واضحة .قُ ّدمت ذبيحة ال ّر ّب لل ِفصح ألبناء إرسائيل حتّى
تؤكل ،إنمّ ا ذبائح ال ِفصح من الغنم والبقر ،كانت تقدمة لل ّر ّب من قبل أبناء
إرسائيل.

فصح املَلِك يوش َّيا

كل املواسم التي ُحفظت يو ًما
قصة إحدى أعظم مواسم ال ِفصح ،من بني ّ
إليك ّ
كل إرسائيل .قبل أن نبدأ ،عليك أن تفهم ج ّي ًدا آيتني اثنتني .أل ّن البعض
من قبل ّ
السابقة.
(خاصة من اليهود) ،سيالقي صعوبة يف تصديق ّ
ّ
القصة نظ ًرا للتعاليم ّ
الصعب ج ًّدا أن نص ّحح التعاليم الخاطئة التي انّخذناها .يجب أن نتذكّر
إنّه ملن ّ
خاصتان وتكشفان عن حقيقة األمر.
اآلية األوىل واآلية السابعة عرشة ،ألنّهام ّ
«وعمل يوش ّيا يف أورشليم فص ًحا لل ّر ّب وذبحوا ال ِفصح يف ال ّرابع عرش من الشّ هر
األ ّول» (أخبار األيّام الثّاين  .)1 :35يقول هنا أنّهم حفظوا ال ِفصح متا ًما كام أمر به
الله ،يف اليوم ال ّرابع عرش من الشّ هر األ ّول ،أي عندما ذبحوا حمل ال ِفصح وأكلوه.
إنمّ ا «ذبح ال ِفصح» هذا ،هو ذو معن َيني ،كام سرنى.
«وعمل بنو إرسائيل املوجودين ال ِفصح يف ذلك الوقت وعيد الفطري سبعة أ ّيام»
القصة،
(أخبار األيّام الثّاين  .)17 :35يجب أن نتذكّر هذه اآلية أيضً ا ،ونحن نرسد ّ
الصحيح وكذلك
ألنها ترينا أنّهم فهموا وأطاعوا ال ّر ّب .حفظوا ال ِفصح يف توقيته ّ
القصة اآلن.
السبعة األيّام لعيد الفطري .لنقرأ ّ
ّ
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«وعمل يوش ّيا يف أورشليم فِص ًحا لل ّر ّب وذبحوا ال ِفصح يف ال ّرابع عرش من الشّ هر
القصة ،كان ذبح ال ِفصح يقام يف ليل اليوم ال ّرابع عرش كام ويف
األ ّول (كام ترينا ّ
بعد ظهر اليوم ال ّرابع عرش من الشّ هر) .وأقام الكهنة عىل حراساتهم وش ّددهم
لخدمة بيت ال ّر ّب .وقال لالو ّيني الذين كانوا ُيعلّمون ّ
كل إرسائيل الذين كانوا
بن داود ملك
مق ّدسني لل ّر ّب اجعلوا تابوت القدس يف البيت الذي بناه سليامن ُ
إرسائيل .ليس لكم أن تحملوا عىل األكتاف .اآلن اخدموا ال ّر َّب إلهكم وشعبه
إرسائيل .وأع ّدوا بيوت آبائكم حسب فِرقكم حسب كتابة داود ملك إرسائيل
وحسب كتابة سليامن ابنه .وقفوا يف القدس حسب أقسام بيوت آباء إخوتكم
بني الشّ عب وفرق بيوت آباء الالو ّيني» (أخبار األيّام الثّاين 1 :35ـ .)5
ويتحضوا للعمل الذي ينتظرهم،
يقول يوشيّا للكهنة الالويّني أن يتق ّدسوا
رّ
فلديهم مه ّمة عظيمة ليتم ّموها يف خدمة الشّ عب عند الهيكل .وهذا يتض ّمن
كل التحضريات التي يجب أن تُقام ظهر يوم ال ّرابع عرش من الشّ هر ،كام والتقدمة
ّ
نوي لعيد الفطري .قال لهم يوش ّيا
الس ّ
الفعل ّية للذّبائح ،التي تُقام يف اليوم املق ّدس ّ
يتحضوا للخدمة بصفتهم الكهنوت ،متا ًما بحسب التعليامت املوج ّهة لهم يف
أن رّ
كتابات امللك داود وابنه سليامن.
«واذبحوا ال ِفصح وتق ّدسوا وأع ّدوا إخوتكم ليعملوا حسب كالم ال ّر ّب عن يد
موىس» (أخبار األيّام الثّاين  .)6 :35يقول لهم يوش ّيا بعد ،أن يذبحوا ال ِفصح.
كانت هذه تعليامت مح ّددة للتحضريات للعمل ،الذي سيقومون به يف دورهم
ويحضوا إخوتهم الالويّني ،ويتبعوا
كالويّني .فقال لهم يوش ّيا أن يتق ّدسوا
رّ
تعليامت ال ّر ّب يف أعامل التحضريات للذبائح ،وفعل تقدمتها بعد ذلك .كان
ينتظرهم عمل عظيم.
«وأعطى يوش ّيا لبني الشّ عب غنماً حمالنًا وجدا ًء جميع ذلك لل ِفصح ّ
لكل
املوجودين إىل عدد ثالثني ألفًا وثالثة آالف من البقر هذه من مال امللك.
ورؤساؤه ق ّدموا تربُّ ًعا للشّ عب والكهنة والالو ّيني ِحل ِقيا وزكر ّيا وبحيئيل رؤساء
وست مئ ٍة ومن البقر ثالث مئة .وكو ِنَ ْنيا
بيت الله .أعطَوا الكهنة لل ِفصح ألفني َّ
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وشَ َم ْعيا ونثِ ْنئيل أ َخواه وحشَ ْبيا و َبعيئيل ويوزاباد رؤساء الالو ّيني ق ّدموا لالو ّيني
لل ِفصح خمسة آالف ومن البقر خمس َمئ ٍة «(أخبار األيّام الثّاين  7 :35ـ .)9
كيف ميكن أن يكون هذا أكرث وضو ًحا؟ مل يكن هذا عن حفظ ال ِفصح ـ ذبحه
وأكله يف بيوتهم .فذاك كان يُحفظ ليل اليوم ال ّرابع عرش من الشّ هر .أ ّما هذا ،فهو
يتعلّق بالتّقدميات والذبائح التي ستق ّدم لله بعد الغروب يف اليوم ال ّرابع عرش
من الشّ هر ،عند بداية العيد ،يف ليل الخامس عرش من الشّ هر.
«فته ّيأت الخدمة وقام الكهنة يف مقامهم والالو ّيون يف فِ َرقهم حسب أمر امللك.
وذبحوا الفصح ّ
ورش الكهنة من أيديهم .وأ ّما الالو ّيون فكانوا يسلخون» (أخبار
األيّام الثّاين 10 :35ـ .)11
وحضوا املكان حيث سيت ّممون
حضوا أنفسهم رّ
فعمل الالويّون كام قال يوشيّا .رّ
وكل ما يلزم للقيام به .بدأوا بذبح
كل األدوات واملع ّدات واألواينّ ،
عملهم ،مع ّ
الحيوانات للتّقدمة .قاموا بذلك بعد ظهر يوم الفصح .بدأوا أيضً ا بتقطيع اللحم
وتحضريه ليق ّدموه عىل املذبح ،مع اللحم الذي سيتناوله أبناء إرسائيل يوم العيد.
الحظ أن الالويّني سلخوا اللحم ،ما يُربهن أن هذا مل يكن عيد الفصح ،أل ّن ذاك
اللحم كان ليشوى كامال ً،وال يتقطّع ويوضع يف أواين ليُطبخ.
«ورفعوا املحرقة ل ُيعطوا حسب أقسام بيوت اآلباء لبني الشّ عب ليق ّربوا لآلب كام
هو مكتوب يف ِسفر موىس .وهكذا بالبقر .وش َووا ال ِفصح بال ّنار كاملرسوم (هذا
يوضّ ح أنّهم ،يف ال ِفصح ،كانوا يشوون اللحم فعال ًكام أمر به ال ّر ّب ،ويأكلونه،
والصحاف
يل) .وأ ّما األقداس فطبخوها يف القدور واملراجل ّ
طب ًعا يف الجزء اللي ّ
وبادروا بها إىل جميع الشّ عوب» (أخبار األيّام الثّاين 12 :35ـ  .)13من الواضح
أ ّن الالويّون قد قاموا بعملهم .عملوه برسعة وبنظام ،وبدأت املأدبة بعد غروب
الشّ مس الذي أنهى اليوم ال ّرابع عرش من الشّ هر.
«وبع ُد أع ّدوا ألنفسهم وللكهنة أل ّن الكهنة بني هارون كانوا عىل إصعاد املحرقة
والشّ حم إىل الليل (ال يعني «إىل» لحظة حلول الليل بعد الغروب ،بل إىل وقت
متأ ّخر من الليل) فأع ّد الالو ّيون ألنفسهم وللكهنة بني هارون» (أخبار األيّام
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الثّاين  .)14 :35انشغل الالويّون كث ًريا مبه ّمتهم ،فعملوا إىل وقت متأ ّخر من الليل.
اهت ّموا بحاجات اآلخرين أ ّوال ً،من ث ّم قاموا هم بالوليمة .إنمّ ا م ّرة أخرى ،قاموا
بذلك فقط ،بعد أن أنهوا أ ّوالً مه ّمتهم يف الخدمة ،ككهنة ال ّر ّب ،إلرسائيل .فصح
كل حفظ للفصح.
يوش ّيا هذا ،غطّى ّ
كام ذكرنا سابقًا ،يصعب عىل ال ّناس أن يفهموا اللغة التي تصف حفظ موسم
ال ِفصح .ال يستطيعون أن مي ّيزوا بني أحداث ليل وبعد ظهر ال ِفصح ،وأحداث
ما بعد الغروب عندما يبدأ عيد الفطري .فبدل أن مي ّيزوا ما بني األم َرين ،معظم
بكل بساطة كأنهام أم ًرا واح ًدا.
ال ّناس ميزجانهام ّ
قصة يوش ّيا بالقول« ،فته ّيأ ّ
كل خدمة ال ّر ّب يف ذلك اليوم (كان حفظ
تنتهي ّ
ال ِفصح يتطلّب عمال ًكث ًريا يف املساء ويف اليوم التايل) لعمل ال ِفصح وإصعاد
تحض يف يوم
املحرقات عىل مذبح ال ّر ّب (كانت التقدمات الفعل ّية ،التي كانت رّ
ال ِفصح ،توضع عىل املذبح وتق ّدم لل ّر ّب يف أ ّول ليلة من العيد ،بعد غروب يوم
ال ِفصح) حسب أمر امللك يوش ّيا «(أخبار األيّام الثّاين .)16 :35
القصة هي أساس ّية ج ًّدا للذين يفهمون ما أمر به الله بخصوص حفظ ال ِفصح
ّ
وأيّام الفطري .الذين أصبحوا مش ّوشني ،ابتعدوا بعد أكرث عن الله.
إطاعة الله من خالل حفظ ال ِفصح بأمانة ووفاء ،يقودك إىل معرفة املسيح
الحقيقي .خالف ذلك ،ال مجال لعالقة حقيق ّية مع الله .سيبتعد الجاهل والخائن
ّ
أي إمكان ّية لعالقة صحيحة معه.
بعد أكرث عن حقائق الله وعن ّ
حيوي من عالقة حقّة وصحيحة مع الله ومع
الحقيقي لل ِفصح هو جزء
الحفظ
ّ
ّ
الحقيقي .ال يعرف العامل من هو املسيح،
إبنه ،يسوع املسيح ـ املسيّا (املخلّص)
ّ
إنمّ ا سيبدأ الله بالكشف عنه قري ًبا ،كام أ ّن الله قد فعل يف هذا الكتاب املك ّرس
لكل واحد م ّنا.
للمسيح وملجيئه القريب كملك امللوك ـ ذبيحة فصح الله ّ
النبوي!
إ ّن يوم مجيئه يقرتب برسعة .قد دنا آخر ال ّزمن
ّ
وكام يقول ،قرابة آخر كالم الله« ،تعال أ ّيها ال ّر ُّب يسوع».

