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 األخيرة األمورلعلم  اإلظهار التدريجي: ٨الدرس 
 راسة األشياء األخيرة/نهاية األزمنة=داألخيرة األمورعلم 

 
 اإلسخاتولوجي أي علم األمور األخيرة عند موسى. ١
 

  دورات العهدأ. 
 

 لدينونة. ا١            

 
    أ. الحرب

           ب. الطبيعة        
 

 . البركة٢             
 

    أ. الحرب
    ب. الطبيعة 

 
         ذروة العهدب. 
 

 . الدينونة: السبي١            
 

 . االستجابة: التوبة والسماح٢            
 

 . البركة: استعادة في األيام األخيرة ٣            
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    ٣:٥؛ هوشع ٤:١؛ ميخا ٢:٢أ. األيام األخيرة في العهد القديم: أشعياء 
  ٥:٣؛ يعقوب ١:٢؛ العبرانيين ٢:١٧ب. األيام األخيرة في العهد الجديد: أعمال الرسل 

            
 
 اإلسخاتولوجي أي علم األمور األخيرة المبكر لألنبياء. ٢
 

       ألتشابه إلى موسىأ. 
 

 . الدينونة:السبي١           
 

 . االستجابة: التوبة والسماح٢           
 

 . البركة: االستعادة في األيام األخيرة ٣            
 
   اإلضافات إلى موسىب.   
 

 الملكية. ١            
 

    أ. الدينونة: العرش المهجور 
    ب. البركة: العرش المجيد

 
 . الهيكل٢           

 
    ُمدَّمر هيكلأ. الدينونة: 
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    هيكل مجيدب. البركة: 
 

 . األمم ٣           
 
    يوم الربأ. 

    ب. هزيمة أعداء اهلل
 ج.   بركة إسرائيل

   د. التطعيم في إسرائيل
 
 اإلسخاتولوجي أي علم األمور األخيرة الالحق لألنبياء. ٣

 

  ءأ. توقعات ارميا
 

 . وافَق مع موسى واألنبياء الباكرين ١          
 

 عام ٧۰. السبي سيكون ٢          
 

   ب. بصيرة دانيال                         
 

 عام  ٧۰. التوبة القليلة بعد سبي طوال ١
 

 عام ٤٩۰السبي إلى  . امتداد٢         
 

 األخيرة نظرالوجهات ج.    
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 مبكرلالرجاء ا. ١         
 

    ق.م. ٥١٥-٥٣٩أ. 
   مجموعات العودةب. 

    ج. الرجاء
 العرش المستعاد. ١                    

 في الحرب  نتصارال ا. ٢                    
 الهيكل المستعاد. ٣                    

 الطبيعة المجددة. ٤                   
 

 . الرجاء األخير٢          
    ق.م. ٤٥۰أ. 

    ب. التزاوج
 الواسع االنتشار االرتدادج. 

 مستقبليةالبركة الالرجاء في د.  
 
 اإلسخاتولوجي أي علم األمور األخيرة في العهد الجديد. ٤
 
  مصطلحالأ. 

 انجيل. ١      
 

 ملكوت. ٢      
 

 يام األخيرةاأل. ٣      
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 ب. البنية
 

 . يوحنا المعمدان١     
 
   البركات الفوريةأ. 
 

   الدينونة الفوريةب. 
 

 . يسوع٢    
  

   أ. تأسيس
 ب. استمرارية
 ج. اكتمال

 

 ج. المواضيع
 
 . السبي١   
 

   المسّيا االنحراف عن تحذيرات ضدأ. تأسيس: 

 ب. استمرارية: التأديب في الكنيسة 
 ج.اكتمال: غضب اهلل ضد االرتداد 

  

 
 

 . االستعادة٢  
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أ. تأسيس: يسوع ملك، يسوع هو الهيكل، يسوع بدأ االنتصار، يسوع أرسل الروح 

 القدس كعربون من الميراث، يسوع أنجَز العجائب كاستعادة من الطبيعة
 ب. استمرارية: البركات االفتتاحية تكتمل

 ستمرة تحققت أخيرًا   ج.اكتمال: البركات التأسيسية/الم
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 : دليل المعلم٨الدرس 
 

 

يعطي هذا الدرس مراجعة عامة عن الطرق التي تطور فيها اإلسخاتولوجي  هدف الدرس:
لى العهد الجديد.  )علم األمور األخيرة( في العهد القديم وا 

 
  األفكار الرئيسية:

 
نموذجي من السبي . تطور اسخاتولوجي الكتاب المقدس من عهد موسى األساسي وال١

 والعودة من السبي.
. كان عهد موسى األساسي والنموذجي )السبي واالستعادة( ُمصدق عليه من األنبياء ٢

الباكرين. ومن جهة ثانية، عللوا األنباء الالحقين عن هذا النموذج في أنهم رأوا تأخر في 
 عام.       ٤٩۰األيام األخيرة حتى اكتمال سبي ممتد لمدة 

العهد الجديد بأن يسوع كان التحقيق لرجاء استعادة األيام األخيرة والخالص لشعب . أكد ٣
مراحل:  ٣اهلل. ومع ذلك، يعلم العهد الجديد أيضًا بأن المسيح يحقق هذه الرجاءات في 

 تأسيس، واستمرارية، واكتمال الملكوت. 

 

 

 خطة الدرس المقترحة:
 

 . شاهد الدروس السابقة. ١
لوح( وأشرح الطرق الرئيسية التي تطور فيها اإلاسخاتولوجي من موسى، . أعرض )على ال٢

لى العهد الجديد لى األنبياء الالحقين، وا   .إلى األنبياء الباكرين، وا 
مالحظات عن موجز يأخذ المشاركون  في الوقت الذي فيه( ٨. شاهد الفيديو )الدرس ٣

 الدرس.
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 الرئيسية في الفيديو . ناقش األفكار٤

 

 نقاش:بنود لل
 
. أصنع الئحة تشرح فيها كيف أمن كٍل من موسى، واألنبياء الباكرين، واألنبياء الالحقين ١

وكتّاب العهد الجديد بأن العالم سيأتي إلى األيام األخيرة )النهائية(، ولكن مفهومهم من هذا 
 تطور بينما أرتد فعل شعب اهلل للكلمة النبوية.  

 عام من سبي ارميا. ٧۰تحقيق  ٩لذي شرح فيها دانيال . رّكز بشكل خاص على الطريقة ا٢
 مراحل:  ٣. أشرح كيف يقول العهد الجديد بأن ملكوت المسيح )األيام األخيرة( يأتي في ٣

 تأسيس، استمرارية، واكتمال الملكوت.
. أختر المواضيع األربعة التي تظهر في رؤيا العهد الجديد لأليام األخيرة )مثال، الحرب، ٤

هار، السالم، الخ.( وأظهر كيف يطبق العهد الجديد هذه المواضيع لتأسيس، واستمرارية، االزد
واكتمال ملكوت المسيح. أشرح كيف أن هذا يساعدنا أن نفهم أن نستعمل األنبياء اليوم خالل 

 استمرارية الملكوت.      

 


