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 كيفية استخدام هذا الدرس ودليل الدراسة
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 
 ودليل الدراسة هو استخداميم داخل إطار تعليمّي، ولكن يمكن استخداميا أيًضا للدراسة الفردّية إن لزم األمر.الدرس 

 

 الدرسمشاهدتك قبل  

o استكمل كل القراءات الموصى بيا  —استعد. 

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

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

 للدرسأثناء مشاهدتك  

o  يضة في دليل الدراسة على الخطوط العر الجزء الخاص بالمالحظات يحتوي  —دّون مالحظاتك
إيجاز الكثير من عبر المعلومات. وقد تم بالفعل لتوجييك األساسية للدرس، ومالحظات مفتاحية 

، لكن تأكد من أن تضيف علييا مالحظاتك الخاصة. ينبغي أن تضيف أيًضا األفكار الرئيسية
 تساعدك على تذّكر األفكار الرئيسية، ووصفيا، والدفاع عنيا. إضافية داعمةتفاصيل 

o يمكن أن تظير لديك تعليقات و/أو أسئلة ، أثناء مشاهدتك للفيديو  —عليقات واألسئلةسّجل الت
حتى يمكنك أن تشارك بيا . استخدم اليوامش لتسجل تعليقاتك وأسئلتك بخصوص ما تتعلمه

 المجموعة بعد وقت المشاهدة.

o تشغيل يد قد تجد من المفيد أن توقف أو تع — أوقف فيديو الدرس أو أعد مشاهدة أجزاء منه
، أو مراجعة مفاهيم صعبة، أو كي تتمكن من تدوين مالحظات إضافية أجزاء معينةالفيديو عند 

 .مناقشة نقاط مثيرة لالهتمام

 بعد مشاهدتك الدرس 

o البد أن للدرس. الرئيسي على المحتوى مؤسسة أسئلة المراجعة   — أجب على أسئلة المراجعة
. يجب اإلجابة على هذه األسئلة بصورة اح ليذا األمرتجيب على هذه األسئلة في الموضع المت

 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 

 النسبة للتكليفات المكتوبة، فمن الُمفضل أال تتخطى اإلجابات صفحة واحدة.ب .للمناقشة الجماعّية
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 المالحظات
 
I. المقدمة 

 

 .دراسة أو عقيدة األمور األخيرة - اإلسخاتولوجي
 

 .دراسُة كيَف يختبُر البشُر أفراًدا أحداَث األياِم األخيرة - اإلسخاتولوجي الشخصيّ 
 

 . العامِة من دينونةل وخالصل في األياِم األخيرةدراسُة أعماِل للاِ  - اإلسخاتولوجي العام
 
 

II. عودة المسيح 
 

 الرسل أعمال ؛17-14يوحنا  ؛25-24)متى  لنيايةعلى أتباِعه بأنه سيعوُد في ايسوع أّكَد 
1 :10-11.) 
 
 

نجُد التعليَم عن عودِة يسوَع إلى األرِض في كلِّ العيِد الجديِد، ولطالما كان بنًدا محوريًّا في 
 اإليماِن في الالهوِت المسيحّي.

 
 

 حتميةال .أ
 

 على نحول كافل قيمة الملكوت غالًبا ما يصعب على المؤمنين األثرياء أن يقدروا
 الذي سُيكِمُله يسوُع حين يعود.

 
آالًما ألجِل إيماِنيم أن ينتظروا  ون يقاس عادة يكون من السيل على المؤمنين الذين

 َل الذي سيأتي به يسوع.بليفةل العالَم المثاليَّ الكام
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 وريث إبراهيم. 1
 

 إلبراهيَم ونسِله بامتالِك أرضل  شمَل العيُد الذي قطَعه للُا مع إبراهيَم وعوًدا
 .(17، 15تكوين ال)

 
 

: 4)رومية  هيَم ونسَله سيرثون العالَم أجمعشرَح بولُس الوعَد قائاًل إن إبرا 
13). 

 
 

 بركات عيد أنأكَد للُا جى ابنه إسحاق، بعدما امتحن للا إبراهيم وبعد أن ن
 (.18-17: 22للعالم أجمع )التكوين  من خالِل إسحاق ستتحقق
 

 
 .أو ِظالًّ ُينبُئ بالمسيح "ثااًل مِ "كان إسحاق 

 
 

 .نسل إسحاق يسوع من خاللِ  في النهاية  وعود للا ستتحقُق 
 
 
 
 

وعوُد التي ُقطَعت بنفِسه، حتى ُيمكَن أن تتحقَق اليسوع ال بدَّ أن يعوَد 
 إلبراهيَم وإسحاق.

 
 
 



 مالحظاتال                  

 ليأِت ملكوتك: عقيدة اإلسخاتولوجي
 لثالث: مجيء الملكالدرس ا

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

5 

 وريث داود .2
 

 ، ثم على كل األمم،بأنَّ واحًدا من نسِل داوَد سيملُك على إسرائيلَ  وعد للا
 (.14: 7دانيال  ؛7: 9)إشعياء  إلى األبد

 
 
 السماِء واألرض منكلّل على  بسلطان كامل في السماءبالفعِل  يسوعيملُك 
 .(22-20: 1أفسس ؛18: 28)متى 

 
 

َم يسوُع وعَد للِا لداوَد، ال بدَّ أن يعوَد إلى األرض، ويعيَد تأسيَس  كي يتمِّ
 لُك على األرِض كلِّيا إلى األبدالعرِش الداوديِّ على إسرائيَل، ومن هناك يم

 (.33-32: 1)لوقا 
 

 

 كيفيةال .ب
 

 .غالًبا منتصًرا على كلِّ الخليقةسَينِزُل يسوُع من السماِء ملًكا 
 

 
 شخصية .1

 

 ه.عملَ  ينييَ كي ل شخصيًّا آتل ثانيةً  إن يسوعَ 
 

ي يمدَّ أوضَح أنه سيرسُل الروَح القدَس ك بعَد قيامِة يسوَع من األموات،
 (.5-4: 1 )أعمال الرسل الكنيسَة بالقوِة للخدمة
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في  شخصيًّامالكان وأخبرا الرسَل بأن يسوَع سيعوُد  ظيرَ بعد صعود يسوع، 
 (.11: 1 الرسل مال)أع المستقبل

 
 

َث كثيرون من ُكّتاِب وشخصياِت العيِد الجديِد عن كوِن يسوَع سيعوُد  تحدَّ
 .شخصيًّا كي ُيكِمَل ملكوَت للِا المسيانيَّ على األرض

 
 

 . مادية2
 

طبيعة له يو ف ؛عن طبيعِته البشرّيِة حين صعَد إلى السماء يسوعلم يتخلَّ 
 .إليية وطبيعة بشرية

 
 

شريِة الكاملة، التي بطبيعِته البيسوع ال بد أن يعوَد مله البشري، ليكمل ع
 :تشمُل جسَده

ال يمكُن للوعوِد التي ُقِطعت إلبراهيَم وداوَد أن تتحقَق إال من خالِل  
 .طبيعت ه البشرية

 

بطبيعِته البشريِة كي ُيكمَل عمَله باعتباِره نبيًّا  يسوع ال بد أن يعود 
 مثل موسى.

 

 )أعمال صورةل ماديةن عنَد صعوِده إنه سيأتي ثانيًة بقال المالكا 
 .(11: 1 الرسل

 
يعلُِّم العيُد الجديُد باستمرارل أنه حين يعوُد المسيُح، سَيظير في جسِده 

دِ   .البشريِّ الماديِّ الممجَّ
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 منظورة. 3
 

د، سنتمكُن من رؤيِته.  حين يعوُد يسوُع بجسِده البشريِّ الممجَّ
 
 
 

: 3يوحنا  1) يسوَع سيكوُن منظوًرا حيَن يعود بوضوحل إنَّ  الجديدالعيد يقوُل 
 (.30-27: 24متى  ؛7: 1رؤيا ال ؛2
 
 

 عودَة يسوَع ستكوُن حدًثا يزلزل األرَض. فإنسيراه كلُّ إنسانل 
 
 

 . مجيدة4
 

 :بدا أنه أبعُد ما يكوُن عن المجدفي أثناِء المجيِء األوِل ليسوَع، 
 

 .فقيرةل ومتواضعة ِلَد من عائلةل فقد وُ  
 

 .طُّ أيَة قوةل سياسيةل أو عسكريةلم يبلْغ ق 
 

 .ُينفََّذ فيه حكُم الموِت كمجرمل َقِبَل بأن ُيداَن و  
 

 .(8-7: 2)فيلبي الهوِته حجَب مجَد  أي - "َأْخَلى َنْفَسهُ يسوع "
 
 

المجَد الذي  كشف اآلبمن األمواِت وصعَد إلى السماء، يسوع حين قاَم 
 .(5: 17)يوحنا  ن ليسوَع باعتباِره هو للاما كالطال

 
 



 مالحظاتال                  

 ليأِت ملكوتك: عقيدة اإلسخاتولوجي
 لثالث: مجيء الملكالدرس ا

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

8 

 :هفي ملِء استعالن همجد يكون ، سيسوع حيَن يعودُ 
 

"سيأت   .(30: 24)متى  ي "ِبُقوَّةل َوَمْجدل َكِثيرل
 

 .(16: 4تسالونيكي  1) يِس َماَلِئَكةل َوُبوِق للِا"سُيستعَلن "ِبَصْوِت َرئِ  
 

ِتِه، ِفي سيأتي َمَع َماَلِئكَ    .(7: 1تسالونيكي  2) َناِر َلِييبل ِة ُقوَّ
 

تيجاًنا كثيرًة ستكوُن على رأِسه، وتتبُعه أجناُد السماء، وحاماًل  
 (.16-11: 19رؤيا ) ًنا من حديدل كي يحُكَم به األممصولجا

 

: 2)فيلبي  لن يوجَد َمن يقاوُمهسيجثو الجميُع أماَم قوِته وسلطاِنه،  
9-11.) 

 

حيث سيسطُع مجُده بشدةل حتى  لجديدَة،عرَشه سيكوُن في أورشليَم ا 
: 22رؤيا ) اَج إلى سراجل أو حتى إلى الشمسِ أن المدينَة لن تحت

3-5.) 
 

 (.15: 11رؤيا ) لعالَم أجمعملكوَته السماويَّ سيمتُد ليشمَل ا 
 
 

 

III. عالمات األزمنة 

 

ِم الجدوِل الزمنيِّ ا األحداث هي "عالمات األزمنة"  إلسخاتولوجيِّ هلل.التي تشيُر إلى تقدُّ
 

 ":"األيام األخيرةأو سخاتون لإل ثالث مراحل
 

 .ليسوعَ  المجيء األول - تأسيسال 
 .التي نحيا فييا اآلنالفترة  – ستمراريةاال 
 .حين يعوُد المسيح - مالاالكت 

 
 لهيال سر أ. ال



 مالحظاتال                  

 ليأِت ملكوتك: عقيدة اإلسخاتولوجي
 لثالث: مجيء الملكالدرس ا

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

9 

 

.إن   توقيَت عودِة المسيِح هو سٌر إلييٌّ
 
 

: 24)متى  كْن هو نفُسه َيعَلُم متى سيعودُ م ي، لالبشريةمن منظوِر طبيعِة يسوَع 
36 ،42-44.) 
 
 

 .المسيح عودةتوقيت وحَده يعلُم  أن للاَ الكتاُب المقدُس بوضوحل  يقولُ 
 

 ب. المؤشرات الهامة
 

 .ة يسوعأحداثل ُتَعدُّ مؤشراتل لعود َيذُكُر الكتاُب المقدُس عدةَ 
 
 

كما ُتنِذُرنا  ،انكشاِف المستقبلتوقعات مشروعة عن كيفيِة هذه األحداث تنشُئ 
ُعنا فيما نتأهُب لعودِة المسيح.  وتشجِّ

 
 
 المقاومة الشيطانية .1

 

 الضيقة)"فترًة رهيبًة للغاية من المقاومِة الشيطانيِة  ستسبُق عودَة يسوع
 ."(العظيمة

 

ن ُصنِع آياتل سُتَمكُِّن الشياطيُن األنبياَء الكذبَة م في الضيقة العظيمة،
 (.24: 24متى  ؛14-13: 16رؤيا ال) َب ُمضلِّلةل وعجائ

 
 

 . المقاومة البشرية2
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 على سبيل المثال: من البشِر مع المقاومِة الشيطانيِة هلل. كثيرسيتعاون 
 

رؤيا ال) على المجتمعاِت والحكوماتليما قوة للسيطرة  وحشان 
13). 

 

 .(10: 20 ؛20: 19؛ 13: 16رؤيا ال" )نبّي كذَّاب " 
 

 .(10-1: 2 تسالونيكي 2" )ان اْلَخِطيَّةِإْنسَ  " 
 

 .(24: 24)متى  األنبياء الكذبة والمسحاء الكذبة 
 

 .(18: 2يوحنا  1) الكثيرين أضداد المسيح 
 
 

 الكرازة في كل المسكونة .3
 

 (.14: 24)متى  ه لألممفي تقديِم رسالِة إنجيلِ  الملكوتسينجُح 
 
 

 

يِة الملكوِت إلى انقضاِء لكاملِة الستمرار بالفترِة ا يسوع اإلرسالية العظمى ربطَ 
 (.20-19: 28)متى  الدهر

 
 

، عودِة يسوَع، ستشمُل الكنيسُة أعضاًء من ك بحلوِل وقتِ  لِّ قبيلةل، ولسانل
، وأمة  .(9: 7رؤيا ال) وشعبل

 
 
 

 اًلستراتيجيات التفسيرية ج.
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فيما يختص  رئيسية نجيليُة أربعَة اتجاهاتل ُتظِيُر االستراتيجياُت التفسيريُة اإل
 "بعالمات األزمنة":

 

قد ظيرْت بالفعِل في الماضي، ولن تتكرَر في  المؤشرات - الماضويِّ  
 .المستقبلِ 

 
لم تظيْر بعد، بل ستظيُر في  مؤشرات عودة المسيح - المستقبليّ  

 .المستقبل
 
بأشخاصل وأحداثل فعليةل عبَر  مرتبطة مؤشرات عودة المسيح - التاريخيّ  

 .التاريخ
 
 .بمفاهيَم مجرَّدةل ومبادَئ عامة مرتبطة مؤشرات عودة المسيح - المثاليّ  

 

أدواتل تساعُدنا على فيِم أوجهل كليا ك االستراتيجيات التفسيرية يمكن استخدام هذه
 .مختلفةل من الكتاِب المقدس

 

IV. ملك األلفيال 
 

 .من ألِف سنةل  فترة زمنية - األلفية
 

: 20 لُملِك المسيح، المذكورَة في سفِر الرؤيا الزمنية اإلسخاتولوجية الفترة - األلفيّ  لكالمُ 
2-7. 

 
 كثيًرا بشأِن موقِع الُملِك األلفِي في الجدوِل الزمنِي اإلسخاتولوجّي. اإلنجيليون  ختلفي
 

 
 

 األلفي التاريخي قبلأ. 
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 بأن يسوَع سيعوُد قبَل بدايِة الملِك األلفّي. االعتقاد - قبل األلفي
 .عبَر تاريِخ الكنيسةهذا الرأُي تم اعتناق  – ريخيّ التا

 

 وجيات النظر األساسية )االختالفات*(:
 ستجتاُز الضيقَة العظيمَة قبَل عودِة يسوَع مباشرة. الكنيسة 
حين يأتي يسوُع، سَيجمُع إليه المؤمنين األحياَء، وسيرُبُط إبليَس مانًعا إياه  

 ملُكه األلفُي المادُي على األرض. من التأثيِر على هذا العالِم، وسيبدأُ 
 مادًيا على األرِض في أثناِء الملِك األلفي. سيملك المسيح 

 

الُملك األلفي سيكوُن  التاريخي حول ما إذا كان قبل األلفي الرأي أتباعيختلف  *
دة فترة زمنية طويلة أم ألَف سنةل حقيقيةل   .ذات مدة غير محدَّ

 

 .اًء عند عودِة يسوَع سُيجمعون إليه في اليواءالذين ال يزالون أحي ون المؤمن 
من موكِبه  كجزءل  يسوع في الحاِل إلى األرِض مع المؤمنون  سيعود ثم 

 .الحربِي االنتصاريّ 
 .للمسيح على األرِض في أثناِء الملِك األلفيالمؤمنون  يعيشس 

 

أيًضا  يعتقُد بعُض أتباعِ الرأِي قبَل األلفِي التاريخِي أن االختطاَف سيشملُ  *
المؤمنين الُمقامين من األموات. لكن يقوُل آخرون إن قيامَة المؤمنين لن تحدَث إال 

 حين تقُع الدينونُة األخيرُة في نيايِة الملِك األلفي.
 

في أثناِء الملِك األلفي، سيتمتُع المؤمنون وغيُر المؤمنين على حدل سواءل  
 .ببركاتل أرضيةل، وبالسالِم، والرخاءِ 

 مجيًدا أكثر جًدا من عصِرنا الحالي. الُملك األلفيسيكوُن  
لكن، سيظُل  المؤمنين من األمواِت إال في نيايِة الملِك األلفي. غير لن يقوم 

 .هناك غيُر مؤمنين أحياٌء على األرِض في أثناِء الملِك األلفيِ 
 ستظلُّ الخطيُة والفساُد والموُت موجودين. 

 
 

 (11، 10: 11)إشعياء الخطاة في طلِب الخالِص سيستمر  
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وسيلي هذا قيامُة جميِع  ،األلفِي سيحُدُث تمرٌد من إبليَس في نيايِة الملِك  
 َمن لم يقوموا من قبل.

سيتحقُق بالكامِل ُملُك للِا األبدُي على السماواِت  ،ثم ستأتي الدينونُة األخيرةُ  
 الجديدِة واألرِض الجديدة.

 
 قبل األلفي التدبيري      ب.

 

" مختلفة للايتعامُل  - ةريالتدبي  .بطرقل مختلفةل في أثناِء حقبل مختلفةل أو "تدبيراتل
 

 اآلراء األساسية:
 

 بدايِة الملِك األلفي. قبل  ثانيًة  يسوعسيأتي  
 .بدايِة الملِك األلفي قبل  سيقوُم المؤمنون من األمواِت  
 الملكِ األلفِي. في أثناء  سيمُلُك يسوُع مادًيا على األرِض  
 الملِك األلفِي. بعد  يقوُم غيُر المؤمنين ويدانون س 
المؤمنين سُيختطفون إلى السماِء قبَل بدايِة الضيقِة العظيمة، وسيبقون  كل 

 هناك حتى نيايِة الملِك األلفي.
أرسَل للُا يسوَع ليكوَن المسيَّا ألمِة إسرائيَل، لكي يتمَم وعوَده التي قطَعيا  

 .إلسرائيَل في العيِد القديم
َل للُا ُخطَطه ليمحين رفَض شعُب إسرائيَل يسوَع كمسيَّ   وأقاَم األمَم  ا ليم، أجَّ

 في الكنيسة.
 .القوميةال يزاُل للُا ينوي تتميَم مواعيِده إلسرائيَل  
سيختطُف للُا الكنيسَة قبَل الضيقِة، وسيتعامُل مع إسرائيَل في أثناِء الُملِك  

 األلفّي.
بعَد االختطاِف سيجتازون الضيقَة العظيمَة، التي  َمن سيبقون على األرضِ  

 .ستدوم سبَع سنواتل 
 
 

 في نيايِة الضيقة، سيعوُد يسوُع، وسيبدُأ الملُك األلفي. 
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سيسترُد يسوُع أمَة إسرائيل، وسيمُلُك بصورةل منظورةل على جميِع األمِم من  
 عرِشه في مدينِة أورشليَم.

ُم للُا وعوَده في العيِد ال  : 9)عاموس  ديِم التي قطَعيا ألمِة إسرائيلَ قسيتمِّ
11-15). 

في نيايِة الملِك األلفي، سيحرُِّض إبليُس على التمرُِّد، لكن سييزُم للُا إبليَس  
 وجنوَده تماًما.

سيقيُم للُا غيَر المؤمنين من األموات، ومعيم جميُع المؤمنين الذين آمنوا  
 وماتوا بعَد االختطاف.

األخيرة، وستبدُأ الحالُة األخيرُة في السماواِت الجديدِة واألرِض  ستقُع الدينونةُ  
 الجديدة.

 
 األلفي بعدج. 

 

 .بأن يسوَع سيعوُد بعَد انتياِء الملِك األلفيِ  االعتقاد – د األلفيبع
 

 (:*اآلراء الرئيسية )االختالفات
 

ما يملُك سيتواجُد المسيُح بصورةل ماديةل في السماء، بينأثناء الملك األلفي،  
 روحًيا على األرض.

ُيَعُد الملُك األلفُي عصًرا سيتميُز بنجاِح اإلنجيل، مما ُيِعُد األرَض لعودِة  
 والذي يظن البعض أن: المسيِح.

 

بأن الُملَك األلفَي يمتُد منذ صعوِد يسوَع بعد األلفي يؤمن البعُض من أتباِع الرأي  *
 وُن األلَف سنًة األخيرَة قبَل مجيِئه ثانيًة.وحتى عودِته؛ بينما يعتقُد آخرون أنه سيك

 

إلى المزيِد والمزيِد من النجاِح لإلنجيِل والكنيسِة في  الملك األلفيسيؤدي  
 .كلِّ أنحاِء العالم
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: 15كورنثوس  1عودته )قبل سينتصر المسيح بشكل نيائي على أعدائه  
25.) 

 كوِت للا.من النصرِة المتزايدِة لملفترة  الُملك األلفيسيكون  

 حين يعوُد المسيُح. ههزيمتستتم في نيايِة الملِك األلفِي، و  سيقع تمرُّد إبليس 
 المؤمنين المقامين من األمواِت والمؤمنين األحياء. االختطافسيشمُل  
الرَب في اليواِء حين يأتي، وسيعودون معه في الحاِل  المؤمنون سيالقي  

 نتصاري.إلى األرِض كجزءل من موكِبه العسكرِي اال
 .عند عودة المسيحوُم غيُر المؤمنين سيق 
 سُيصِدُر يسوُع أحكاَمه األخيرَة على كلّل من المؤمنين وغيِر المؤمنين.  
س   السماواِت الجديدَة واألرَض الجديدَة، وستبدُأ الحالُة األخيرة. المسيح سيؤسِّ

 
 
 

 د. الال ألفي
 

لَك األلفَي لن يكوَن لمدِة ألِف سنةل المُ  االعتقاَد بأن ؛لَك ألفيًّا""ال مُ  - الال ألفي
 حرفية.

 

 
 (:*اآلراء األساسية )االختالفات

 

 هو الفترُة الكاملُة الواقعُة بين صعوِد المسيِح وعودِته. لك األلفيالمُ  
 ، يملُك يسوُع على األرِض من عرِشه في السماء.لك األلفيالمُ  في أثناءِ  
 الملِك األلفِي. بعد   يسوعسيعوُد  
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سيتحدُد اختباُر الكنيسِة، ونجاُحيا، ونمُوها من خالِل تصرفاِت الكنيسِة  
 نفِسيا، ومن خالِل أعماِل عنايِة للِا الحرة.

 

قد وقعت في وقتل مبكرل  الضيقة العظيمة يؤمُن بعُض أتباِع الرأِي الال ألفِي بأن *
 الملِك األلفي. من تاريِخ الكنيسِة، ويرُبُطيا آخرون بتمرِد إبليَس في نيايةِ 

 

 .سَيسحق يسوُع تمرَد إبليَس حين يعود 
المؤمنين المقامين من األمواِت والمؤمنين األحياء، وسَيرجُع يسوُع سيختطُف  

 على الفوِر معيم إلى األرض.
 سيقوُم غيُر المؤمنين، وسُيصِدُر يسوُع أحكاَمه األخيرَة على الجميع. 
 َض الجديدة، وستبدُأ الحالُة األخيرة.سيؤسُس يسوُع السماواِت الجديدَة واألر  

 
وال بد ليذا أن يدفَعنا إلى أن  ن إنجيليون،رأيل من هذه اآلراِء يعتنُقه مؤمنو  كلُ 

 نتضَع، ونكوَن لطفاء، وقابلين للتعلُِّم فيما ندرُس الجدوَل الزمنَي للملِك األلفي.
 
 
 

 
V.      الخاتمة 
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 أسئلة المراجعة
 
 ؟لمسيح إلى األرضا عودةهي ضرورة ما  .1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
كيف سنعرفه؟ استخدم  تبدو؟المسيح؟ كيف س عودة طريقةعن الكتاب المقدس لنا الذي يعلمه  ما. 2

 .جابتكإآيات كتابية محددة لدعم 
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 .محددةآيات كتابية  ما يعنيه مقتبًسا شرحاهو "سر إليي".  عودة المسيحالدرس أن ميعاد  يخبرنا .3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المؤشرات التي . صف ثالثة من كمؤشرات لعودة المسيحعديدة الكتاب المقدس ظروف  يذكر .4

 .لمجيء الثاني ليسوعا تستبق
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باستخدام استراتيجيات متنوعة. اذكر االستراتيجيات  مؤشرات عودة المسيحاإلنجيليون  يفسر .5
 .المات األزمنة مع شرحياالتفسيرية اإلنجيلية األربعة األساسية المرتبطة بع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ؟لفي التاريخياألقبل  بالرأيالمعتقدات السائدة عند من يتمسكون  ما .6
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 ؟لفة التدبيري األقبل  بالرأيمن يتمسكون  الذي يفترضهالزمني األساسي  هو التسلسلما . 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 القبل ألفية؟ ءاآلراختلف عن يلفي؟ وكيف األبعد  الرأي هو. ما 8
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ختلف عن يوكيف عن الملك األلفي  ألفي الال هو الرأيألفية" حرفًيا؟ ما  تعبير "الال ىمعن ما. 9
 ؟لفياألبعد الرأي 
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 أسئلة التطبيق

أي مدى يفيم المؤمنون في كنيستك موضوع ملكوت للا؟ كيف يمكن أن يؤثر هذا األمر على  إلى .1
 ؟ليمخدمتك 

 إبراهيمكيف يظل العيد مع تماًما عن مسيحيي العصر الحديث.  ابعيدً  ايبدو عيد للا مع إبراهيم أمرً  قد .2
 اليوم؟ له صلة بنا

 تفكر في ملك المسيح األرضي في المستقبل، ما الذي تتوق له باألكثر؟ ولماذا؟ عندما .3

". كيف يمكن لرجائك في َوَمْجدل َكِثيرل ِبُقوَّةل العيد الجديد أنه عندما يعود يسوع، سيظير بنصرة " يعلمنا .4
 المجيء المستقبلي المنتصر للمسيح أن يطمئنك في صراعاتك وتجاربك اليومية؟

حتى  ا،إلييًّ  اهذا األمر سرً تعتقد أن للا جعل بميعاد عودته؟ لماذا  لم يكن يعلم يسوع أنيمكن  كيف .5
 يسوع؟ل بالنسبة

كيفية حول  منطقية المسيح توقعاتً  عودةدس أنيا ستسبق التي قال عنيا الكتاب المق تخلق األحداث .6
 نت تتييأوأ كوأن تشجع كاني أن تحذر لمجيء الثل المؤشراتالمستقبل. كيف يمكن ليذه  انكشاف

 لمجيء المسيح؟

المثالي(.  -التاريخي  –المستقبلي  –الدرس أربعة استراتيجيات تفسيرية إنجيلية )الماضويِّ  صفي .7
 اتيجية أن تساعدنا في فيم الجوانب المتعددة للكتاب المقدس؟ستر اكيف يمكن لكل 

 النصوص الكتابيةقبل ألفي، أم البعد ألفي، أم الال ألفي؟ لماذا؟ ما ال أتباع الرأيهل تعتبر نفسك من  .8
 لدعم موقفك؟ ايمكنك أن تقتبسي تيال

ييِن الذين ينتمون إلى كثيرين من المسيحبأن "أن تقر، مع يوستينوس الشييد  يعتبر من الميملماذا  .9
 الملك األلفيبميعاد  ةالمختصنفس اآلراء  يشاركوننا" ال ون وهم مسيحيون حقيقي اإليماِن النقِي والحقيقيِ 

 ؟وتفاصيله

 هذا الدرس؟تعّلمته في  أهم شيءما  .10
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قائمة المصطلحات العسرة

من آباء العيد القديم، ابن تارح، أبو شعب  - إبراهيم
و  15للا معه عيًدا في التكوين إسرائيل والذي قطع 

 وأرض خاصة. النسلووعده بعدد ال يحصى من  17

يشير  ياإلسخاتولوجي فيوجية نظر عن ا – الال ألفي  
إلى الزمن  20الملك األلفي المذكور في سفر الرؤيا 

يملك  حيثما بين المجيء األول والثاني للمسيح 
اة من مسيح في السماء، ويستمر المؤمنون في المعانال

 الكنيسة وتختبر البركات.تنمو ، ولكن الضيقات

هو شخص أو كيان سيكون له تأثير  - ضد المسيح
، المسيح عودةشرير كبير في الجيل األخير قبل 

 .إنسان الخطية"يرتبط في بعض األحيان "ب

 فيهحدث تم بعد القيامة بأربعين يوًما  - الصعود
م من صعد يسوع بالجسد إلى السماء على مرأى تا

 .الرسل

تعبير مرادف "للملك األلفي".  -( chiliasm) كيليازم
 .مشتق من الكلمة اليونانية التي تعني "ألف"

المرحلة الثالثة واألخيرة من اإلسخاتولوجي  - اًلكتمال
بتدأ عندما يعود المسيح ويتمم أهداف للا النيائية المُ 

 لكل التاريخ.

وسطى من المرحلة الثانية أو ال - اًلستمرارية
اإلسخاتولوجي المبتدأ. الفترة الزمنية لملكوت للا بعد 

 مجيء المسيح األول وقبل االنتصار األخير.

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

عن وجية النظر  - التدبيري  يلفاأل قبل الرأي 
يتعامُل بطرقل مختلفةل في  بأن: للاتعلم إلسخاتولوجي ا

" مختلفةأثناِء حق للَا لديه خطٌة  ؛بل مختلفةل أو "تدبيراتل

 ؛ودِي تختلُف عن خطِته للكنيسةللشعِب اليي
 مجيءالسيختطُف للُا الكنيسَة قبَل الضيقِة، قبل 

لك عندما يأتي المسيح سيبدأ المُ  ؛لمسيحل الثاني
لى األرض لمدة ألف األلفي، وسيملك يسوع جسدًيا ع

 .سنة

 .دراسة أو عقيدة األمور األخيرة - السخاتولوجي

المعتقد بأن معظم النبوات في الكتاب  - المستقبليّ 
 .في المستقبل ققستتحالمقدس لم تتحقق بعد ولكنيا 

دراسة أعمال الدينونة اإلليية  - السخاتولوجي العام
 والخالص اإلليي في العالم  في آخر األيام.

أجساُد جميِع األمواِت،  قيامة - لقيامة العامةا
في  الدينونَة األخيرَة هلل عند عودة المسيح لمواجية
 المجد.

بشكل خاص بيا  هيبةفترة زمنية  - الضيقة العظيمة
 .معارضة شيطانية تسبق عودة يسوع

عن وجية نظر  - لفي التاريخياأل قبل الرأي 
كنيسة ُتعلم عبر تاريخ ال تم اعتناقياإلسخاتولوجي ا

 ؛عظيمة قبل عودة يسوعالضيقة البأن الكنيسة ستمر ب
وسيملك بشكل  الُملك األلفي،بدأ ييسوع، سيعود عندما 

 مادي على األرض لمدة ألف سنة.

ن أن يوجد بأن الواقع ال يمك االعتقاد – المثاليّ 
يركز على المفاهيَم  ؛بمعزل عن الذهن البشري 

دة والمبادَئ العامة.  المجرَّ

بأنه ال يمكن الوصول إلى فيم  االعتقاد - التاريخيّ 
المكان الذي يشغله في  باعتبارمالئم ألي شيء إال 

وهو يربُط األحداث الكتابية بأشخاصل  ؛التاريخ
 .وأحداثل فعليةل عبَر التاريخ
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أليام ا عن نظروجية  - بتدأالسخاتولوجي الم  
سه(، أن الدهر اآلتي قد بدأ )تم تأسيباألخيرة تقول 

وليس  ،أتي بكل كماله بعد. "حدث بالفعلولكنه لم ي
 .بعد"

المرحلة األولى من اإلسخاتولوجي  - التأسيس
لمسيح وإلى خدمات األول لمجيء البتدأ، يشير إلى المُ 

 .رسله وأنبيائه

م تقريًبا( من 165-100) - يوستينوس الشهيد
آمن بالمسيحية وقد المدافعين األوائل عن المسيحية 

 .واسُتشيد بسبب إيمانه بالغ كشخص

الفترة الزمنية اإلسخاتولوجية لُملِك  - األلفيّ  الملك
ويظن البعض  ؛20ورَة في سفِر الرؤيا المذك المسيح

 .حرفيًّاأنيا ألف سنة 

 تعتقداإلسخاتولوجي  وجية النظر عن – بعد األلفي
بأن يسوَع سيعوُد ليؤسس ملكوته األبدي بعد انتياء 

من السماء )ليست ألف سنة حرفية،  الملك األلفيِ 
الكنيسة والتحسن في األرض  امتدادولكنيا فترة 

 .ككل(

 تعتقداإلسخاتولوجي  وجية نظر عن – األلفي قبل
أللفي ويملك جسدًيا بأن يسوَع سيعوُد قبَل بدايِة الملِك ا

 على األرض. سنة 1000لمدة 

عمل يسوع في حجب  –( kenosis) كينوسيس
 .ي مجيئه األولمجده اإلليي ف

االعتقاد بأن أغلب النبوات في الكتاب  –الماضوي 
 المقدس قد تحققت بالفعل.

 إعالن أو تصريح موحى به من للا. – النبوة

مصطلح تدبيري في المقام األول يشير  - اًلختطاف
إلى حدث إسخاتولوجي فيه سُيخَطُف المؤمنون أو 

 سُيجمعون إلى المسيِح في السحاِب.

 

 

 

 

 

 

 

 


