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 اسةكيفية استخدام هذا الدرس ودليل الدر 
هذا مصمم لُيستخدم جنًبا إلى جنب مع فيديو الدرس المرتبط به. وإن لم تستطع الوصول إلى الفيديو،  دليل الدراسة

فإن هذا الدليل يصلح أيًضا مع النسخة المسموعة أو المقروءة من الدرس. باإلضافة إلى ذلك، فإن الغرض من 
 ، ولكن يمكن استخدامها أيًضا للدراسة الفردّية إن لزم األمر.الدرس ودليل الدراسة هو استخدامهم داخل إطار تعليميّ 

 

 الدرسمشاهدتك قبل  

o استكمل كل القراءات الموصى بها  —استعد. 

o في جزء المالحظات الموجود في دليل الدراسة، تم تقسيم الدرس إلى   —حدد جدوًلا للمشاهدة
ة مكتظة بالمعلومات، ربما ترغب أيًضا مقاطع تتناسب مع الفيديو. وألن دروس خدمة األلفّية الثالث

 في وضع جدول لفترات االستراحة. وهذه االستراحة ينبغي أن تكون عند األقسام الرئيسية.

 للدرسأثناء مشاهدتك  

o  في دليل الدراسة على الخطوط العريضة الجزء الخاص بالمالحظات يحتوي  —دّون مالحظاتك
إيجاز الكثير من عبر المعلومات. وقد تم بالفعل ك لتوجيهاألساسية للدرس، ومالحظات مفتاحية 

، لكن تأكد من أن تضيف عليها مالحظاتك الخاصة. ينبغي أن تضيف أيًضا األفكار الرئيسية
 تساعدك على تذّكر األفكار الرئيسية، ووصفها، والدفاع عنها. إضافية داعمةتفاصيل 

o كن أن تظهر لديك تعليقات و/أو أسئلة يم، أثناء مشاهدتك للفيديو  —سّجل التعليقات واألسئلة
حتى يمكنك أن تشارك بها . استخدم الهوامش لتسجل تعليقاتك وأسئلتك بخصوص ما تتعلمه

 المجموعة بعد وقت المشاهدة.

o تشغيل قد تجد من المفيد أن توقف أو تعيد  — أوقف فيديو الدرس أو أعد مشاهدة أجزاء منه
، أو مراجعة مفاهيم صعبة، أو ن تدوين مالحظات إضافيةكي تتمكن م أجزاء معينةالفيديو عند 

 .مناقشة نقاط مثيرة لالهتمام

 بعد مشاهدتك الدرس 

o البد أن للدرس. الرئيسي على المحتوى مؤسسة أسئلة المراجعة   — أجب على أسئلة المراجعة
بصورة . يجب اإلجابة على هذه األسئلة تجيب على هذه األسئلة في الموضع المتاح لهذا األمر

 فردّية وليس في مجموعة.

o أسئلة التطبيق هي أسئلة تربط محتوى الدرس بالحياة   —أجب على أسئلة التطبيق وناقشها
المسيحية، والالهوت، والخدمة. أسئلة التطبيق مناسبة لتكون تكليفات مكتوبة أو كموضوعات 

 تتخطى اإلجابات صفحة واحدة.بالنسبة للتكليفات المكتوبة، فمن الُمفضل أال  .للمناقشة الجماعّية



3 

 ليأِت ملكوتك: عقيدة اإلسخاتولوجي
 الدرس األول: هدف الخلق

 http://arabic.thirdmill.org خدمات األلفّية الثالثة 2018 ©

 المالحظات
 
I. المقدمة 

 

 ِدَراَسُة اأُلُموِر اأَلِخيَرِة َأْو َعِقيَدُة اأُلُموِر اأَلِخيَرِة. - عقيدة اإلسخاتولوجي
 

 َأِخير َأْو ِنَهاِئيّ  - (ἔσχατος) إسخاتوس 
 

 ِدَراَسة -( λόγος) لوجوس 
 

 

II. توقعات العهد القديم 
 

 اَن ُمَتَوقًَّعا َأْن َيْظَهَر َمَلُكوُت هللِا َعَلى َثاَلِث َمَراِحَل:ِفي الَعْهِد الَقِديِم، كَ 
 

 َوَمْخُلوَقاِتهِ  ِللَكْون  - الَخْلق 
 

 ِر ِفي الَخطيَّةِ ُسُقوُط الَبشَ  اْسَتْلَزَمه - الِفَداء 
 

َداِء، ِحيَن َيْمََلُ َأي الَحاَلُة النَِّهاِئيَُّة ِللَكْوِن، َبْعَد ِاْكِتَماِل الفِ  - األََبِدي  اإلسخاتون  
َماِوي  اأَلْرَض. َمَلُكوُت هللاِ   السَّ

 
 

 الخلق .أ
 

 ِمْن ِسْفِر التَّْكِويِن. 2و  1ِبالتَّْفِصيِل ِفي األصحاِح  َعَمل هللِا ِفي الَخْلِق َمْذُكورِإنَّ 
 

َعَلى الَخِليَقِة ِنَياَبًة َعِن  تسّلطلل َأَراَد هللُا َأْن َيُكوَن الَبَشَر "ِاتَِّباًعا" َلُه َأْو ُمُلوًكا ُيخِدُموَنهُ 
يُِّد" الَعِظيُم َأْو اإِلْمِبَراُطور.  هللِا، "السَّ
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: وصية هللا  ي ُكلِّ َأْنَحاِء الَعاَلِم َحَضاَرًة َبَشِريًَّة فِ  وإنشاء باإلكثارالتَّْكِليِف الَحَضاِريِّ
 (.28-27: 1تكوين )
 
 
 

 تستخدم مفردات (15: 2تكوين فظوا" الجنة )أن "يعملوا" و"يح َوِظيَفُة الَبَشرِ  إن
 (.8: 3عدد ) َنِة ِفي َخْيَمِة ااِلْجِتَماعِ الَكهَ  ِخْدَمة تصف أيًضا

 
 
 

ُمُه ِبَتَسل ِطَها َعَلى والتي  الَبَشَر ُهْم ُصوَرُة هللِا الَمَلِكيَُّة والكهنوتيةإن  َتْخُدُمُه َوُتَكرِّ
 الَخِليَقِة ِنَياَبًة َعْنُه.

 
 
 

 اءالفد .ب
 

التي  خطة الفداء – ("اإلنجيُل األوُل") (proto-euangelion) انجيليون ڤيإبروتو 
 .(15: 3تكوين ) سقوطالبعَد  ظهرت أوالً 

 
 
 

َوَعد هللُا بفداِء البشريِة من لعنِة الخطية. ظلَّ هللُا يؤكُد على هذا التوق ِع من خالِل 
 أعماِله الفدائيِة المرتبطُة بعهوِده.
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 آدم .1
 

م له هللُا الخالَص من خالِل ،بعد أن أخطَأ آدمُ  تكوين ) انجيليون ڤبروتو إيقدَّ
3 :15.) 
 
 

سيتَّسُم بصراٍع بين  هإال أن نموَ  ،كلِّ العالمِ في ملكوت هللا سيتحقق التوقع: 
 نسِل الحيِة، ونسِل حواء.

 
 

 منُذ البداية، انقسَم الجنُس البشري  إلى من يخدمون مقاصَد هللِا ومن
 يتمردون على هللا.

 
 

 نوح .2
 

خ وأن ي أالَّ ُيهِلَك األرَض ثانيًة بالطوفان قطع هللا عهًدا من خالل نوح رسَّ
 (.17: 9-21: 8تكوين ) للطبيعةاالستقراَر 

 
 

 تقدِم ملكوِت هللِا، سيستمُر دوَن المزيِد من الكوارِث العالميَّة.التوقع: 
 
 

تكوين ) نهايِة النظاِم الحاليِّ للخليقةفقط حتى  مضمون  استقراَر الطبيعةِ  إن
8 :22.) 
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 إبراهيم .3
 

 (.22، 17، 15تكوين ) ونسَله كي يخدموه بطريقٍة خاصة دعا هللُا إبراهيمَ 
 
 

: 22تكوين ) ُم هللُا الفداَء لبقيِة البشرمن خالِلها سيقدِّ  خاصة أمة كانوا
18.) 

 
 

لنهايِة أعضاًء من َجِميِع ُأَمِم في ااألرضيِّ  ملكوت هللاسَيْشَمُل التوقع: 
 .اأَلْرضِ 

 
 

 موسى .4
 

 أن العهَد الموسويَّ شمَل العهوَد السابقَة وكان استكمااًل لها. هللاأكَّد 
 
 
 

تثنية  ؛26ويين )ال كنَّه سيعاقُب شعَبه إن َعُصْوهُ ل العهد، كاتبر  هللا سيحقق
4 ،30.) 
 
 
 

هي السبُي من أرِض الموعد طال ِِ ستكوُن أسوُأ لعناِت العهِد على اإل
 (.31-27: 4)التثنية 
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هم ونفِسهم، حيَن يتوبون عن خطاياهم، ويطلبوَنه بكلِّ قلبِ وعد هللا أنه 
هم إلى رضاه   "ِفي آِخِر اأَليَّاِم".سيرد 

 
 
 

ُم هللُا جميَع وعوِد عهِده بالبركاِت على سعصٍر مستقبلّي،  فيالتوقع:  يتمِّ
 أعداِئه. شعِبه، وبالدينونِة على

 
 
 

"آِخر اأَليَّاِم" أنها العصُر المستقبلي   َفهَم الُكتَّاُب الالحقون للكتاِب المقدسِ 
 والنهائي  من البركِة بعَد عودِة إسرائيَل من السبِي.

 
 
 

 . داود5
بيَت داوَد ليكوَن هو الساللُة الحاكمُة الدائمُة التي تتسلُط  يثبِّت أن هللاوعد 

 (.37-34: 89مزمور ال) هللرضيِّ على الملكوِت األ
 
 
 

، يسكُنه أناس  حقيقيون  إن ملكوَت هللِا هو مكان  التوقع:  يعيشون في حقيقيٌّ
 انسجاٍم تاٍم مع هللِا إلى األبد.
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 سخاتون اإلج. 

 

وسقطوا في الخطيِة وفي عبادٍة ُمَتَفشيٍَّة شعُب هللِا تمرََّد لك داود وسليمان، بعد مُ 
 لَلوثان.

 
 األمُة إلى قسمين: انقسَمت - . م. ِ 930 

 

o المملكة الشمالية - إسرائيل 

 

o المملكة الجنوبية - يهوذا 

 

 

األشوريين  أرسَل هللاُ . بالتوبةِ  التحذيرات النبويةإسرائيُل  رفَضتم.   ِ. 722 
 إلى السبي. الشعبويأخذوا الكثيَر من  ليهزموا إسرائيلَ 

 
 البابليينأرسَل هللُا . بالتوبةِ  التحذيرات النبويةم. رفضت يهوذا   ِ. 586 

 إلى السبي.ويأخذوا الكثيَر من الشعب  لُيدمِّروا أورشليم
 

 
 .وهي لعنُة السبيِ  انتهَك الشعُب عهوَد هللا، فوَقَعت عليهم لعنُة العهِد األسوأ

 
 

سيغفُر و  ،سَيَهُبُهم توبةً  أنَّ هللَا في األياِم األخيرةِ ُيَطْمِئنون شعَب هللِا ب ظل األنبياء
 كلَّ العالم الذي سيمَلُ  ملكوته الكامل يحققلهم، ويرد هم إلى أرِض الموعد، و 

 (.5: 3هوشع  ؛1: 4 ميخا ؛4-2: 2شعياء إ)
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 نبوة إشعياء: خلقتها "لَليام األخيرة" كما اآلمال
 

 على كلِّ األرِض من عرِش هيكِله في أورشليم.هللا سيتسلَُّط  
 
 
 .رِض وَتخِدُم في لهفٍة وتو ٍِ كجزٍء من ذلَك الملكوتاأل كل أممسَتَتعبَُّد  

 
 
 أحكاَمه البارَّة. حكم هللاسيشمُل  

 
 
 .في سالمٍ  كل األممستحيا  

 
 
ُخ ملكوُت هللِا السالَم    .(44: 2دانيال  ؛4: 2)إشعياء  إلى األبدسُيَرسِّ

 
 
 (.7: 9إلى األبد )إشعياء شخًصا محدًدا من نسِل داوَد سيملك  

 

َي   ؛17: 65)إشعياء  "َسَماَواٍت َجِديَدًة َوَأْرًضا َجِديَدةً " اإلسخاتولوجيِّ  ملكوت هللاُسمِّ
66 :22.) 

 
توقََّع األنبياُء أن ينفَِّذ هللُا الخطَط التي كان قد وَضَعها في بدايِة الَخلق، وأوَضَحها 

 طواَل تاريِخ الفداء.
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III.  تمام ف  العهد الجديداًل 
 

 

 يةالتطورات الالهوت .أ
 

 ن لإلسخاتولوجي اليهودي:دهران كبيرا
 

بدَأ  ؛خطيِة، والسبِي، واأللِم، والموتَتَميََّز بال –( عوًلم هازيه)"هذا الدهر"  
 .ويتطابُق مع عصِر الفداءِ  عند السقوط

 

ملكوُت هللِا  سيملأ حين  اإلسخاتون المستقبليّ  - (عوًلم هابا)"الدهِر اآلتي"  
، والسالُم، والحياُة األبدية.سيميُِّزه الغفرا ؛األرَض   ُن، والبر 

 

 على: اتفقت معظم الطوائُف اليهوديُة في القرن األول
 

ي  حرب  كارثية أنّ    من الدهر إلى الدهر التالي. إلى انتقاٍل مفاجئستؤدِّ
 

أنَّ المسّيا أو المسيَح سيقوُد جيًشا من المالئكِة والرجاِل األمناِء إلى  
 إسرائيَل.االنتصاِر على أعداِء 

 

 .سيرد  الملكوَت إلى إسرائيلَ المسّيا أن  
 

 .ستتحققُ  هللاالعهِد القديِم عن ملكوِت  جميع توقعاتأن  
 

 في سالٍم إلى األبد.سَيْحيا  شعب هللاأن  
 

 
في السبِي تحَت سيادٍة أجنبيٍة  تقد عاش ت إسرائيلبحلوِل القرِن األوِل الميالدّي، كانَ 

 لعدِة قرون.
 

 

أوضَحْت أن  من سفِر دانيال 7و 2األصحاِح  أن نبواتٍ من شعب هللا رون ظنَّ كثي
 قمَعهم كان على وشِك أن ينتهي.
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من الخطيِة  "هذا الدهرَ "أن المسيَح سُينهْي  يسوُع وُكتَّاُب العهِد الجديِد أيًضا عّلم
 (.30-29: 10)مرقس  بجميِع بركاِته "الدهَر اآلتيَ "والموت، ويبدُأ 

 
 

من هذا الدهِر  ُع إلى أنه هو المسّيا الذي من المتوقَِّع أن ُيحِدَث االنتقالَ أشاَر يسو 
 (.32: 12متى  ؛29: 10إلى الدهِر اآلتي )مرقس 

 
 

كورنثوس  1 ؛21-20: 1)أفسس  دهِر اآلتي بالمسيِح، أي المسّيامجَد ال بولس ربطَ 
 (.19-17 :6 تيموثاوس 1 ؛4: 4كورنثوس  2 ؛6-8: 2
 

 

ه مع غالبيِة اليهوِد اآلخريَن في أياِمهم بشأِن البنيِة األساسيِة رسله وأنبياءيسوع و  اتفق
 لإلسخاتون.

 
 تعقيدات التاريخيةال .ب

 
 التوقعات غير المستوفاه. 1
 

بشأن التوقعات الغير مستوفاة منه  توتًرا وارتباًكا اختبر تالميذ يسوع
 كالمسيا:

 

 دهَر اآلتي.ويبدأ ال أن المسّيا سُينهي هذا الدهر آمنوا 
 

 .هو المسّيا أن يسوع آمنوا 
 

 أدركوا أن يسوَع لم يعمْل ما توقَّعوه. 
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عن ملكوِت ه ضى أربعين يوًما يعلُِّم رسلبعَد قيامِة يسوَع من األموات، أم
 (.6-4: 1 الرسل )أعمال غيَر فاهميَن لكلِّ شيءٍ  واظلَّ لكنهم  ،هللا
 
 

في آخر  ه وردِّ الُمْلِك إلى إسرائيلَ حِ ربَط هللُا بشكٍل صريٍح بين انسكاِب رو 
ولكن لم َيذُكْر قط  (، 2: 3-28: 2يوئيل  ؛29-27: 39)حزقيال  األيام

 وجوَب تزامِن هذين الحدثين.
 
 

-7: 1 الرسل عمال)أ  .توقيِت الملكوِت لم ُيعَلْن ألح أصرَّ يسوُع على كونِ 
 (.32: 13مرقس  ؛36: 24متى  ؛8
 

 
 السر النبوي . 2

 

في المعلوماِت التي  فجواتال بعضت نبوات الكتاب المقدس على اشتمل
 ها.الطر ِِ التي يمكُن بها تفسير  قادت إلى مجموعة من

 
 

الكتِب النبويِة للعهِد أسرار نبوية مكتومة في األصل في  تحدَث بولُس عن
 (.26-25: 16رومية حتى أعلنها يسوع ) القديم

 
 

القّراء على فهِم تلك الجوانِب من ملكوِت  لمساعدة جزئًيا الجديدِ  العهد ُكتب
يًة وغامضًة لدى المستمعين األوائل.  هللِا التي كانت سرِّ
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المستمعون الذين جاءوا في وقٍت الحٍق أنَّ األحداَث التي َتسِبُق  فهم
 اإلسخاتون سيستغر ُِ وقوُعها وقًتا طوياًل.

 
 

 المشروطية العهدية. 3
 

 شروط :كانت لعهوِد هللِا مع شعِبه  
 

 بركات إن أطاعوا 
 

 (من أرِض الموعد السبي)مثال:  عصوالعنات إن  
 

َدٍة للعهد.  كانْت نبواُت ردِّ إسرائيَل مشروطًة بتوبِتهم، وبطاعٍة مجدَّ
 
 

رميا إ) بحسِب استحساِنه وتقديِرهمثل الفخاري، يقدر هللا أن "يشكل" شعبه 
18 :6-10.) 

 
ٍم، أو يقطُع عهًدا، تكوُن تلك الوعوُد يقينيًة حيَن َيحِلُف هللُا، أو ينِطُق بقس

 .تماماا
 

 ا، فإن َتْتِميَمها ليَس مضموًنا:حين ال َتشُمُل النبواُت وعودً 
 

َل نبوَته إلى  إبراهيم طلبَ  - 8، 7: 15التكوين   من هللِا أن يحوِّ
 وعٍد في إطاِر عهٍد.

 
لمدِة أربعمائٍة وتسعين عاًما  أطال هللا سبي إسرائيل - 9دانيال  

 ، ألنهم ما زلوا يكسرون ناموس عهده.أخرى 
 



 مالحظاتال                  

 ليأِت ملكوتك: عقيدة اإلسخاتولوجي
 هدف الخلق: ألولالدرس ا

 http://arabic.thirdmill.org لفّية الثالثةخدمات األ 2018 ©

14 

 الحرية اإللهية. 4
 

 تمَّ تسليُط الضوِء على حريِة هللِا طواَل الكتاِب المقدس.
 

 نبَأ ناثان النبي  بموِت ابِن داود:تعندما 
 

ماَم تاَب وتذلََّل أ ولهذا، حتميةا لم يصدِّ ِْ داوُد أن هذه كانت نتيجًة  
 هللا.
 
 

ألنه َعِلَم أن هللَا ، [יֹוֵדעַ  ִמי] (ِم  ُيوِدَيع" )َمْن َيْعَلُم؟سأل داود: " 
َي الصبيَّ أو يترَكه يموت كان حًرا تماًما أن : 12صموئيل  2) ينجِّ

22). 
 
 

 :ِم  ُيوِدَيعالمقاطع األخرى التي تستخدم الجملة العبرية 
 

كوسيلٍة لتجن ِب دينونٍة تم  حثَّ يوئيُل على التوبةِ  - 14: 2يوئيل  
 التنبُؤ بها.

 
 

أمَر َمِلُك نينوى المدينَة ككٍل بالتوبِة عن خطاياها،  - 9: 3 يونان 
 على أمِل أن ينجَيهم هللُا.

 
 

َم النبوَة كيفما يشاء.  في غياِب وعٍد، لدى هللِا كامُل الحريِة أن ُيتمِّ
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 ج. التوقعات المعدلة
 

الدهِر و  ع علماِء الالهوِت اليهوِد بشأِن االنتقاِل بين هذا الدهرِ اختلَف يسوُع ورسُله م
 اآلتي.

 
 

يحُدَث  لنفي مقابِل التوقعاِت اليهوديِة، علََّم يسوُع ورسُله بأن االنتقاَل بين الدهرين 
 سريًعا.

 
 

 اإلسخاتولوجيَّ قد بدَأ أو تأسَس في "اإلسخاتولوجي الُمبتدَأ" بأن ملكوَت هللاِ يقُر 
 لكنَّه لم يأِت بعد في كلِّ ملِئه. ،سيحالم

 
 
 

 

ُم على مدى فترٍة زمنيٍة طويلةٍ بَتكلََّم يسوُع  ًحا أن ملكوَت هللِا ينمو ويتقدَّ  ،األمثاِل موضِّ
 :13متى  على سبيِل المثاِل، في

 

 .حقٍل ينمو حتى الحصادِ  
 

 .تنمو من حبٍة واحدةٍ  شجرة خردل 
 

 تنتشُر عبَر العجيِن كلِّه. خميرة 
 
 

 أِتَي الملكوُت، ويأتي، وسيأتي.بحسِب اإلسخاتولوجيِّ الُمبتدِأ قد 
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 المبتدأ: اإلسخاتولوجيمن "األيام األخيرة" في  ثالثة أقسام رئيسية
 

فيه بدَأ تداُخُل الدهرين مًعا في أثناِء حياِة يسوَع، وخدمِته  - التأسيسِ  
 ه الرسُل.األرضيِة، بما في ذلك العمِل التأسيسيِّ الذي َعِملَ 

 
َتبني الكنيسُة ملكوَت هللِا لإلعداِد لمجيِء  في أثناِء هذا الوقتِ  - االستمراريةُ  

 المسيِح ثانية.
 
ها العهُد القديُم عن الذي يجلُب كامَل البركاِت التي توقعَ  - االكتمالُ  

 .بالدهِر اآلت ، ويستبدُله إلى األبِد هذا الدهرَ وسُينهي  ،اإلسخاتون 
 

 
 
 س. التأسي1

 

متى  ؛16: 16بالفعِل ملكوَت هللِا على األرِض )لوقا علََّم يسوُع بأنه قد أسَس 
11 :12). 

 
 

 

: 11)لوقا  على األرض برهنْت على وجوِد ملكوِت هللاِ  إن معجزاتهِ يسوع قاَل 
 (.28: 12متى  ؛20

 
 

 

 خيرةِ خرى إلى بدايِة األياِم األكان انسكاُب الروِح القدِس على الكنيسِة إشارًة أ
 (.17-16، 11-1: 2 الرسل )أعمال
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ِت كانْت أكثُر الطر ِِ شيوًعا التي يشيُر بها العهُد الجديُد إلى تأسيِس الملكو 
 :أو "البشارِة" "اإلنجيلِ "هو باستخداِم لفِظ 

 
شارِة" البب"لشعِب ل للمناداة  َملك أرًضا جديدةً ُيستخدم عندما يحتل  

 .بأنه صار َمِلَكهم الجديد
 
)إشعياء  لمستَردِة بعَد َسْبِيهمم ليشيَر إلى مملكِة إسرائيَل استخديُ  

52 :7). 
 

 

أن يفهَم الناُس أن هللَا قد غلَب أعداَءه، وابتدَأ يملُك على  يسوُع ورسُلهأراد 
 األرِض.

 
 

 اًلستمرارية. 2
 

في جميِع أنحاِء العالِم، بشكٍل رئيسيٍّ من خالِل عمِل  متقديو  هللا تشر ملكوتين
 نيسِة.الك
 

ملكوِت إلى أن نمدَّ حدوَد ( 20-18: 28)متى  تدعونا اإلرساليُة العظمى
 حتى انقضاِء هذا الدهِر. المسيِح إلى جميِع األممِ 

 
 1) رُب أعداَءه من عرِشه في السماءِ يحكُم يسوُع ملكوَته على األرِض ويحا

 .(25: 15كورنثوس 
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 اًلكتمال. 3
 

هذا الدهَر من الخطيِة والموِت، وسيملُك إلى ينهي المسّيا س ،اإلسخاتون  في
 .الجديدة األبِد من عرِش داوَد في أورشليم

 
 
 

تشمُل هذه  ،لن تتحقَق أعظُم البركاِت اإلسخاتولوجيِة إال عنَد اكتماِل ملكوِت هللاِ 
 :البركاتُ 

 

 .يسوَع ثانيةً  مجيء 

 

 .األخيرةَ  القيامة العامَة لَلمواِت والدينونةَ  
 

 .جديدٍة وأرٍض جديدةٍ  سماواتٍ  خلق 
 

دةٍ  حياة أبدية   .بأجساٍد ممجَّ
 

 (13، 10: 3بطرس  2) من فساِد الخطيةِ مطهرة  خليقة 
 

 ذلك أورشليَم الجديدةِ لملكوِت اإلسخاتولوجيِّ هلِل، بما في ا إدراك 
 .(4-1: 21 ارؤيال)

 
 

IV .خاتمةال 
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 أسئلة المراجعة
 
 سخاتولوجي؟اإلم، أي فترة زمنية يغطيها مصطلح سخاتولوجي". وبشكل عااإل" عّرف .1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
عن أدوارنا ومسؤوليتنا التي حددها هللا؟ ما  2-1الخلق في التكوين  تخبرنا به قصةالذي  ما. 2

 عالقة هذا األمر "بالتكليف الحضاري"؟
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 ن ضروري؟، وأين نجده في الكتاب المقدس؟ ولماذا كاانجيليون ڤيإالبروتو هو  ما .3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ملكوت هللا عن التوقعات هي ة في العهد القديم. ما الخمسالرئيسية وأوصف العهود الفدائية  اذكر .4

 التي ارتبطت بكل عهد؟
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قعة في األيام البركات المتو هي اإلسخاتون، ما عن للعهد القديم  األوصاف النبويةعلى  بناءً  .5
 جابتك.إكتابية محددة لدعم األخيرة؟ استخدم شواهد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
التطورات  في ضوءلقرن األول؟ في االالهوتيون اليهود  اتوقعهم اللذان يمانالعظ انالدهر  هما ما .6

ت الالهوتية التي حدثت بين العهدين القديم والجديد، هل أكد يسوع وتالميذه على هذه التوقعا
 محددة لدعم إجابتك.ة اليهودية أم ناقضوها؟ استخدم شواهد كتابي
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والسر النبوي التعقيدات إليمان كنيسة العهد الجديد بأن  ُمستوفاةالغير خلقت التوقعات  كيف. 7
 يسوع هو المسيا؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
؟ اشرح هذا المصطلحإلسخاتولوجي المبتدأ". ما معنى ا" عن فهمللرسل بتوقعات الُمعدلة جاءت ال. 8

 إلسخاتولوجي المبتدأ.ل، ويأتي، وسيأتي في المراحل الثالثة ملكوت هللاقد أتى كيف 
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 أسئلة التطبيق

أن تمارس من خاللها يمكنك التي الطر ِ  ما هيترى دعوتك لتحقيق التكليف الحضاري؟  كيف  .1
 عليها؟ سلطاًناالتي أعطانا هللا  والعناية باألشياءالدور الملكي والكهنوتي للعمل 

 
أنه منذ السقوط انقسم الجنس البشري بين من يخدمون مقاصد هللا ومن  15: 3 تكوينيخبرنا  .2

 ؟مل مع من يتمردون على إرادة هللاأن نتعا ؤمنينيتمردون عليه. كيف يمكننا كم
 

ر نبوته إلسخاتون. أي من عناصعن اصورة واضحة  4-2: 2 إشعياءنبوة إشعياء في خلقت  .3
 جابتك.إشرح اتتوقعها وتنتظرها بشغف؟ 

 
يتمم يسوع كل التوقعات لَليام األخيرة في مجيئه األول، ولكنه سيكمل عمله عندما يعود في  لم .4

 العالم اليوم؟في ة خدمة الكنيسة هذه الحقيق تشجع. كيف مجدال
 

البحث  عمليةم ، كيف يمكننا أن نقيّ في ضوء هذايسوع بأن ميعاد عودته لم ُيعلن ألي شخص.  عّلم .5
 بميعاد المجيء الثاني؟ المتعلقةاألدلة في الكتاب المقدس عن 

 
 ؟ال يحفظ وعوده في الكتاب المقدس عي أن هللاتتجاوب مع شخص يدّ  كيف .6

 

 تشرح "اإلسخاتولوجي المبتدأ" لمؤمن جديد في اإليمان؟ كيف .7
 

اإلرسالية العظمى من الكنيسة اليوم؟ ما هي بعض الطر ِ العملية التي يمكنك من  تستلزمهالذي ما  .8
 ؟"األمم تلمذة جميعأن تشجع من هم في مجتمعك على "خاللها 

 

 هذا الدرس؟تعّلمته في  أهم شيءما  .9
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قائمة المصطلحات العسرة

 .سنة انقسام أمة إسرائيل إلى مملكتين - .ق.م 930

غزو إسرائيل، أو  التي تم فيها سنةال – ق.م. 722
 .أشور واقتيادها للسبي من قبلية" "المملكة الشمال

غزو يهوذا، أو التي تم فيها سنة ال - .ق.م 586
 .واقتيادها للسبي بابل من قبل"المملكة الجنوبية" 

أبو أمة و من آباء العهد القديم، ابن تارح،  - إبراهيم
 15في التكوين  اعهدً ئيل الذي قطع هللا معه إسرا

 ووعده بنسل ال يحصى وأرض خاصة. 17و

ذي قطع اإلنسان األول، زوج حواء، اإلنسان ال - آدم
البشرية أن  كان على فيه األساساتهللا معه عهد 

 .تمَل األرض وتخضعها

ַאֲחִרית] ِبأحاريت هيَّاميم عبري تعبير  – [ַהיִָּמים בְּ
يعني "المستقبل" وهو  )مكتوب بحروف عربية(

 المصطلح التقني "آلخر األيام"

المرحلة الثالثة واألخيرة من اإلسخاتولوجي  - اًلكتمال
 النهائيةعندما يعود المسيح ويحقق أهداف هللا المبتدأ 

 .لكل التاريخ

الوسطى من  المرحلة الثانية أو - اًلستمرارية
الفترة الزمنية لملكوت هللا بعد  ؛اإلسخاتولوجي المبتدأ

 .األخير نتصارااللمسيح ولكن قبل األول لمجيء ال

تم قطعه بين شخصين أو ياتفا ِ قانوني ُملزم  - العهد
من البشر أو بين هللا وشخص أو مجموعة  مجموعتين
 .من البشر

 28: 1الوصية في التكوين  - التكليف الحضاري 

عليها  التسّلطالخليقة و  بتطوير التي تأمر البشر
 .إلظهار مجد هللا

نبي ُأخذ إلى بابل كشاب صغير في الترحيل  – دانيال
من عام على األقل خدم و  ؛ ِ.م. 605األول عام 

وهو معروف بقدرته على تفسير  ؛ ِ.م. 605-539
األحالم وتكريسه هلل، حتى عندما ألقي في جب 

 .األسود

 نالثاني ملوك إسرائيل في العهد القديم والذي  - داود
 .الوعد بأن ابنه سيجلس على العرش ويملك لَلبد

 .دراسة أو عقيدة األيام األخيرة - اإلسخاتولوج 

لعالم، آخر المرحلة األخيرة من تاريخ ا - اإلسخاتون 
 أو األيام األخيرة. األيام

)مكتوب يوناني  مصطلح - [ἔσχατος] إسخاتوس
 ."يعني "َأِخير"، َأْو "ِنَهاِئيّ  بحروف عربية(

اإلعالن بأن ملكوت أي  ؛حرفًيا "البشارة" - اإلنجيل
هللا قد أتى إلى األرض من خالل شخص وعمل يسوع 

هللا  العظيم عندما يمنح اكتمالهوأنه يمتد تجاه 
 .الخالص لمن يقبلون يسوع كالمسيا ويثقون به

عشر من  ىتعيين المسيح إلحد - اإلرسالية العظمى
رسميين عنه وأمره لهم أن الرسل األمناء كممثلين 

 -19: 28العالم كله )متى  فيينشروا ملكوت هللا 
20). 

أليام عن اوجهة النظر  - اإلسخاتولوج  المبتدأ
(، آلتي قد بدأ )تم تأسيسهتقول أن الدهر ا األخيرة
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، لكن "حدث بالفعل ؛ولكنه لم يأتي بكل كماله بعد
 .ليس بعد"

المرحلة األولى من اإلسخاتولوجي  - التأسيس
وإلى خدمات للمسيح مجيء األول الالمبتدأ، يشير إلى 

 .رسله وأنبيائه

 ِ.م.  701-740 من نبي من يهوذا خدم - إشعياء
 .، آحاز، وحزقياتقريًبا خالل حكم عزيا، يوثام

)مكتوب  يوناني مصطلح - [λόγος] لوجوس
يعني "الكلمة" أو "الدراسة"، وهو لقب  بحروف عربية(

 .(1: 1لمسيح )يوحنا با مختص

كلمة عبرية تعني "الشخص الممسوح"،  - المسيا
الذي سيأتي الملكي  دالملك العظيم من نسل داو 

ُتترجم و ي، تبالمرحلة االنتقالية من هذا الدهر للدهر اآل
 .ريستوس" باليونانيةخ"

)مكتوب  تعبير عبري  - [יֹוֵדעַ  ִמי] ِم  ُيوِدَيع
يعني "من يعلم؟" وهي مقولة عبرية  بحروف عربية(
 .المرء ال يعرف ما يحمله المستقبلشهيرة تعني أن 

بني نبي من العهد القديم ومخلص قاد  - موسى
هللا الرجل الذي قطع وهو  ؛خروًجا من مصر إسرائيل

الوصايا العشر معه "عهد الناموس" القومي والذي قدم 
ظهر أيًضا مع إشعياء  ؛وكتاب العهد لشعب إسرائيل

 .في تجلي يسوع

الرجل الذي، تحت إرشاد هللا، بنى فلًكا ونجا  - نوح
الشخص الذي قطع هللا معه العهد  وهو من الطوفان،

 الدائم باالستقراروالذي وعد فيه  العالمي الشامل
 .للطبيعة

)مكتوب بحروف عربية( تعبير عبري  - عوًلم هابا
مصطلح أطلقه الرابّيون  وهو يعني "الدهر اآلتي"،

لإلشارة إلى الدهر المستقبلي عندما يحقق هللا كل 
 .وعوده إلسرائيل

 )مكتوب بحروف عربية( تعبير عبري  - عوًلم هازيه
يعني "هذا الدهر"، مصطلح أطلقه الرابّيون لإلشارة 

لخطية، واأللم، والموت والذي للى الدهر الحالي إ
 .منذ السقوط يوجد

احتفال يهودي، ُيسمى في الكثير من  - الخمسين
األحيان "عيد األسابيع"، يحتفل بالحصاد المبكر، 
ويحتفل به المسيحيون كيوم انسكاب الروح القدس 

 .على الكنيسة األولى

ا األرض التي وعد هللا أن يعطيه - أرض الموعد
 .كميراث إلبراهيم ونسله

 .اإلعالن أو الرؤية الموحى بها من هللا - النبوة

 - [proto-euangelion] يفانجيليون إبروتو 
تعبير الهوتي يعني "اإلنجيُل األوُل"، أو الوعد األول 

 .15: 3بالفداء الموجود في التكوين 

مبراطور أو ملك قوي يحكم على إهو  - الملك السيد
 الطرف األقوى في العهد الذي يجبأمم أصغر. هو 

 .الخضوع له 

هو ملك أو أمة يجب أن تخضع لإلمبراطور  - التابع
 (.)الملك السيد أو الملك األقوى 


