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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

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

 

 الدرسمشاهدتك قبل  

o استكمل كل القراءات الموصى بها  —استعد. 

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

 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  —تك دّون مالحظا
إيجاز الكثير من عبر المعلومات. وقد تم بالفعل لتوجيهك األساسية 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 يمكن أن تظهر لديك تعليقات و/أو أسئلة ، 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  — يو الدرس أو أعد مشاهدة أجزاء منهأوقف فيد
، 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 لمحتوى على امؤسسة أسئلة المراجعة   — أجب على أسئلة المراجعة
. يجب اإلجابة على هذه األسئلة بصورة 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
بيق مناسبة لتكون تكليفات مكتوبة أو كموضوعات المسيحية، والالهوت، والخدمة. أسئلة التط

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

 
 )أو "الدهر اآلتي"(:إلسخاتون ل ثالث مراحل

 

مُل التأسيسيُّ الذي ه على األرِض، بما في ذلك العحياة يسوع وخدمتفترة  – التأسيس 
الدهِر في التداُخِل مع  هذا الدهر  بدَأ  عندما ،رسُله وأنبياؤه في القرِن األولِ قاَم به 

 .اآلتي
 

هذا نقاِسي مشقاِت  فيها ،حتى عودِة يسوعَ و  بعَد التأسيِس مباشرةً  فترةال - االستمرارية 
ليِة  لكن الدهرِ   .للدهِر اآلتينتمتُع بالبركاِت األوَّ

 

بالدهِر تبدُله تماًما، وسيس هذا الدهر  ينهي هللُا حين  ،يسوع عودة وقت - تمالاالك 
 .إلى األبدِ  اآلتي

 

 دراسُة أعماِل هللِا العامِة من دينونٍة وخالٍص في األياِم األخيرِة. - اإلسخاتولوجي العام
 

II. قيامة العامةال 
 

 القيامة العامة:
 .على اإلرطالقِ ألنها تشمُل كلَّ إنساٍن  "العامة"ُتسمَّى  

 

 ُتسمَّى "قيامٌة" ألن أرواَح األمواِت ستتحُد من جديٍد بأجساِدهم التي سُيعاُد بناؤها. 
 

لوسطيِة، أو انستطيُع أن نعتبَر القيامَة العامَة لألمواِت إّما حدًثا من األحداِث األخيرِة للحالِة 
 حدًثا من األحداِث األولى للحالِة األخيرِة.
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 :القيامة العامة
 .ُتنهي جميَع العقوباِت الوقتيِة ألرواِح غيِر المولودين من جديدٍ  

 

 .جميَع البركاِت الوقتيِة ألرواِح المولودين من جديدٍ ُتنهي  
 

 لعقوباِتهم األخيرِة وبركاِتهم األخيرِة. جميع األرواح ُتِعدُّ  
 

 
 خالفات القديمةال .أ

 

 :فيما يتعلُق بقيامِة األمواتِ  ةِ في زمِن يسوَع، كان هناك نوعان من المدارِس الفكري
 

 .بقيامٍة عامٍة لألبراِر واألشرارِ آمنوا  -الفريسيون  
 

 .(8-6: 23)أعمال الرسل  قيامَة األمواِت بالجسدِ رفضوا  - الصدوقيون  
 
 
 

كلُّ جماعٍة عن  يعوُد أصُل الخالِ  بين الفريسيين والصدوقيين إلى ما َتْفَهُمه
 :الكتاِب المقدسِ 

هناك تعليٌم  مقدسة حيثالعهَد القديَم بأكمِله كأسفاٍر قبلوا  - ون الفريسي 
 .(2: 12دانيال  ؛19: 26ه )إشعياء واضٌح عن القيامِة العامِة في

 

 قبلوا فقط أسفار موسى الخمسة. - الصدوقيون  
 
 

رأَي  وادحضو  ،إلى رأِي الفريسييناألولى  انحاَز يسوُع، وبولُس، وبقيُة الكنيسةِ 
 .شدِّ قوةٍ الصدوقيين بأ
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 (:27-18: 12)مرقس  ضد الصدوقيين يسوع ُحجة
 

كان  ولذلك ،مع إبراهيَم، وإسحاَق، ويعقوبَ  كاَن هللُا ال يزاُل في عالقِة عهدٍ  
أن يظلَّ إبراهيُم وإسحاُق ويعقوُب أحياًء كأرواٍح.  ال بد َّ

 

ركاِت العهِد إن كانوا أحياًء كأرواٍح، فهم إًذا سيقومون في النهايِة لكي يرثوا ب 
 (.11: 8 )متى التي لهم

 

براهيَم، وإسحاَق، ويعقوَب أن يقوموا، فالقيامُة العامُة إًذا إلإن كان ال بدَّ  
 صحيحٌة أيًضا.

 

 :رفَض البعض أيًضا في كنيسِة القرِن األوِل التعليَم عن القيامِة العامِة بالجسدِ 
 

: 2تيموثاوس  2) صارت بالفعلِ  بأنَّ القيامَة قد ِهيِميَناُيَس َوِفيِليُتَس  أمن 
18). 

 

 قاَل بولُس إنهما رفَضا الحقَّ وَقَلَبا اإليماَن.
 

: 15كورنثوس  1) شيًئا منفًِّرا في كورنثوَس القيامةَ  بولس خصوم اعتبر 
12-34). 

 

 :بولس شرح
o هم أيًضا أن إن رفضوا جميَع القياماِت، فسيكوُن علي أنهم

كورنثوس  1) غفراَن الخطايايرفضوا وأن  يرفضوا قيامَة يسوعَ 
15 :17.) 

o إن قبلوا قيامَة يسوَع، لن يوجَد ما يدعوهم إلى رفِض قيامِة  أنهم
 أيِّ إنساٍن آخر.

o فإن  لذلك قيامِة جميِع المولودين من جديد "باكورةُ " هو يسوع
 قياَمِتنا في المستقبِل يقينيٌة تماًما.
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، أنهى أيًضا كلَّ اعتراٍض على في دفاِع بولَس عن قيامِة المولودين من جديدٍ 
 القيامِة العامِة.
 

 
 

 سلطان اإللهيال .ب
 

 .الحُق القانونيُّ واألدبيُّ الذي يملُكه هللُا بأن يتمَم مشيئَته - السلطان اإللهي

 
 

 جحيمال. 1
 

متسلٌط على الجحيِم، ويتحكُم بالكامِل في إبليَس، والشيارطين، وأرواِح  هللا إن
 (.9، 4: 2بطرس  2) يٍد التي يبقيها حبيسًة هناكغيِر المولودين من جد

 
، الجحيميملُك هللُا السلطاَن والقوَة كي يستدعَي غيَر المولودين من جديٍد من 

 .قَفهم أمام عرِش دينونِتهليو 
 

 
 

 سماءال .2
 

بوضوٍح أكثَر من ُيستعلُن سلطاُنه ومجُده حيث  هللاِ إنَّ السماَء هي بهُو عرِش 
: 8العبرانيين  ؛22: 23؛ 34: 5؛ متى 1: 66)إشعياء  أيِّ موضٍع آخرَ 

1.) 
 

ملوك  1) من عرِشه في السماِء هو وصٌف حرفي   يبدو أن وصَف ُحكِم هللاِ 
 (.56، 55: 7أعمال الرسل  ؛18: 18أخبار األيام  2؛ 19: 22
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هي النموذُج للسماواِت الجديدِة ، تتُم مشيئُة هللِا بالكاملِ  حيث ،إنَّ السماءَ 
 .(10: 6)متى  لُقها هللُا في نهايِة اإلسخاتون األرِض الجديدِة التي سيخو 

 
 

 على الخليقة التأثير. ج
 

 . العالم الطبيعي1
 

لُم الطبيعُي لتغييِر الكيفيِة التي يعمُل بها العا أحداث اإلسخاتون  يستخدم هللا
ه لحضورِ   .هكي ُيِعدَّ

 
ئَط، لكنه حٌر أن يعمَل بدونها، هللُا، في عنايِته العادّيِة، يستخدُم الوسا"

، 5، الفصُل إقرار  إيماِن وستمنستر) "، وبخالفها، حسَب مسرِتهوبتجاوزها
 .(3والبنُد 

 
 فِسهالعنًة وقعْت على األرِض ن ى البشراشتمَل جزٌء من لعنِة هللِا عل

 (.18-17: 3)التكوين 
 

: 8)رومية  المفتدين من خالِل قيامِة البشرِ بأنَّ األرَض سُتعَتُق  بولس علَّمَ 
19-23). 

 
هكذا ستتَطهَُّر الخليقُة من  ،من خالِل لعنِة هللِا على البشرِ كما فسدِت الخليقُة 

 .من خالِل فداِء للبشرِ  الفساد
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 الجحيم .2
 

وتعوُد إلى أجساِدهم على  من الجحيمِ المولودين من جديٍد  غير تخرُج أرواحُ س
 .األرِض حتى يواجهوا دينونَة هللاِ 

 
إلى الدينونِة مع  ليتم استدعائهمليحاربوا في التمرِد؛ أو  إماسُيَحلُّ الشيارطيُن 

 .غيِر المولودين من جديدٍ 
 
 . السماء3
 

إلى األرِض كي يقفوا أـمام كرسي هللِا  المولودين من جديدٍ  أرواحعوُد تس
 للقضاِء.

 

 :قيَم هناك إلى األبدِ  قط أن نولكن لم يكن قصُد هللاِ  إنَّ السماَء مكاٌن رائعٌ 
 

 .وبالتالي، لسنا بشًرا كاملين هناك ،ال نملُك أجساًدا في السماءِ  إننا 
 
وخيٌر لنا بشكٍل  ،يِح على األرِض، وليس في السماءِ سيكون عرُش المس 

 كبيٍر أن نبقى في محضِره.
 
 أكثر روعة. السماوات الجديدة واألرض الجديدة ستكون  

 

 
لجمع  معه جميَع المالئكةِ  يسوع سُيحِضرُ و  ،ةِ من المالئك خلو السماءست

 .(31: 25 ؛31: 24)متى المولودين من جديٍد 
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 ،للدينونِة األخيرةِ  إنساٍن وكلِّ مالٍك إلى األرضِ  ستأتي القيامُة العامُة بكلِّ 
 .ونتيجًة لهذا، ستخلو السماُء والجحيُم تماًما

 
 تأثير على البشرالج. 

 

 :مُة جميَع البشِر الذين عاشوا يوًما على اإلرطالقِ ستشمُل القيامُة العا
 

-28: 5)يوحنا  سواٌء كانوا مولودين من جديٍد أو غيَر مولودين من جديدٍ  
29). 

 
 ؛13: 20)الرؤيا  أجساُدهم محفوظًة بالدفنِ  كانت بغض النظر عّما إذا 

 .(24: 11يوحنا  ؛2: 12؛ دانيال 19: 26 إشعياء
 
 

جسًدا  –ِة سنظلُّ األشخاَص أنفَسهم الذين نحن عليهم اآلن أننا في حالِتنا المقام
 وروًحا.

 
 

من  ستكوُن األجساُد المقامُة للمولودين من جديٍد مجيدًة، وخالدًة، وقويًة، أكثَر كثيًرا
 .(2: 3يوحنا  1 ؛49، 44-42: 15كورنثوس  1) أجساِدنا الحاليةِ 

 
 

 ،ى قيِد الحياِة حين يعوُد يسوعُ سيكونون علالذين  من جهِة المولودين من جديٍد،
المقامين من المولودين  مماثلًة ألجسادِ  همفي لحظٍة، بحيث تصيُر أجساد سيتغيرون 
 .(52-51 :15كورنثوس  1) من جديدٍ 
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الذين سيكونون  واضًحا تماًما بشأِن غير المولودين من جديدٍ ليس  الكتاب المقدس
 :على قيِد الحياِة حين يعوُد يسوعُ 

 

 .بما سُيقَتلون جميًعا في المعركِة األخيرِة لتمرُِّد إبليَس ر  
 
 في لحظةٍ ففي الغالب ستتغير أجسادهم إن كانوا الزالوا على قيد الحياة،  

 .لغيِر المولودين من جديدٍ األجساَد المقامَة  لتشبه
 

دين مستع، صورِة روٍح أبديٍة في جسٍد أبديٍ سيوجُد كلُّ إنساٍن في في القيامة العامة 
 .لمواجهِة الدينونِة األخيرةِ 

 
 
 

III. دينونة األخيرةال 

 

 :الحدُث اإلسخاتولوجّي الذي فيه سُيعِلُن هللُا رسميًّا -  الدينونة األخيرة
 

 دُر عقوبَتهم األبديَة.ذنَب جميِع أعداِئه ألجِل كلِّ آثاِمهم، وُيص 
 
 .ِتهم األبديةِ براءَة جميِع َمن هم في المسيِح، وَينطُق بهباِتهم ومكافآ 

 
 
 قاضيال .أ

 

يوحنا  ؛46-31: 25)متى  أو القاضي في الدينونِة األخيرةِ هو الدياُن  يسوعسيكون 
 (.1: 4تيموثاوس  2 ؛31، 30: 17؛ 42: 10؛ أعمال الرسل 26-30: 5
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 الحَق في إصداِر الدينونِة األخيرِة على كلِّ البشِر وعلى المالئكةِ  لالبنِ أعطَى اآلُب 
 (.27-26: 5يوحنا  ؛31: 17؛ 42: 10لرسل )أعمال ا

 
 

 :ُيساعدون المسيَح في دوِره كقاضٍ س المالئكة المختارين أو األبرارإن 
 

شبََّه يسوُع المالئكَة بالمزارعين ، في مثِل القمِح والزوانِ : 42-41: 13متى  
 .الذين َيْجنون الحصادَ 

 

ميِع المختارين، أو المالئكَة لديهم دوٌر مماثٌل من جهِة ج - 31: 24متى  
 المولودين من جديٍد، ليوِم المحاكمِة.

 

المولودين من جديٍد سيساعدون الربَّ في إدانِة كلٍّ  - 3-2: 6كورنثوس  1 
 .المولودين من جديٍد والمالئكِة الساقطينمن غيِر 

 

من شعِب المسيِح سيلعبون دوًرا أكثَر بروًزا من هذا  بعًضا - 4: 20الرؤيا  
 ينونِة.في تلك الد

 

المولودين من جديٍد سيساعدون يسوَع في تنفيِذ  - 9-5: 149مزمور  
 األحكاِم على َمن َيديُنهم.

 
 رطرا األ .ب

 

 المالئكة الساقطون  .1

 

اآلن محفوظين في و ، ى هللالكنَّهم تمرَّدوا عل ،كانوا قباًل مالئكةً  الشيارطين
 (.6يهوذا  ؛4: 2بطرس  2) الِم في انتظاِر دينونِة المسيحِ سالسِل الظ
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 من جديد   المولودين غير .2
 

من جديٍد عن المولودين  سَيفصُل الربُّ غيَر المولودينفي الدينونة األخيرة 
: 11؛ الرؤيا 8-5: 2)رومية  سَيديُن غيَر المولودين من جديدٍ ، و من جديدٍ 

 (.25متى  ؛15-11: 20 ؛18
 

 من جديد   ون المولود .3
 

؛ الرؤيا 7: 2)رومية  مولودين من جديدٍ ا الحكَم على الأيًض  يسوع سُيصِدرُ 
 .(25متى  ؛18: 11

 
 األدلة ج.

 

؛ متى 14: 12 الجامعة) ضمَن أن ُتجَرى العدالُة التامةُ سيفحُص هللُا كلَّ دليٍل كي ي
 ؛27: 16؛ متى 12: 24؛ األمثال 12: 62؛ مزمور 5: 4كورنثوس  1؛ 36: 12

 (.11-5: 2رومية 
 

 :حسِب ظروِفنا الخاصةِ واحٍد منا بسُيحاَكُم كلُّ 
 

: 10)لوقا  سُيحاَكمون بأشدِّ قسوةٍ  هللاِ من أخطأوا بمزيٍد من المعرفِة بمطالِب  
13-14). 

 

-4: 50)مزمور  ملَزمون بأن يطيعوه بدرجٍة أكبر من هم في عهٍد مع هللاِ  
6.) 
 

 .(1: 3)يعقوب  الكنيسِة سُيدانون بأشدِّ صرامةً ن بداخِل و المعلم 
 

على الرغم من أن  ،حاكمون ويدانون أيًضاا اإلنجيَل قطُّ سيَمن لم يسمعو  
 .(27، 26: 20 )أعمال الرسل سيكوُن أقلَّ ذنبهم 

 



 مالحظاتال                  

 ليأِت ملكوتك: عقيدة اإلسخاتولوجي
 الرابع: انقضاء الدهرالدرس 

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

13 

 القرارات د.
 

 ُيعلُِّمنا الكتاُب المقدُس بأن نتطلََّع إلى الدينونِة األخيرِة ألجِل تصحيِح جميِع األخطاء
 والظلم الكبير في عالمنا.

 
 

، والبركاُت لَمن عِملوا الخيرَ اللعناُت علسيصدر المسيح   .ى َمن عِملوا الشرَّ
 

 تاللعنا .1
 

 :سيناُل جميُع أعداِء هللِا، سواٌء كانوا مالئكًة أم بشًرا، عقاًبا عاداًل ألجلِ 
 

 .مقاومِتهم للمسيحِ  
 

 .سوِء معاملِتهم لشعِبه 
 

 وشريعِته. هللاِ الخطايا التي ارتكُبوها في تمرٍد على رطبيعِة  
 

متى  ؛2: 12؛ دانيال 9-6: 1تسالونيكي  2) بهالٍك أبديٍّ  األشرارسُيعاقُب 
 .(7 يهوذا، 12-7: 2، رومية 29: 5، يوحنا 46: 25

 

روفِة أيًضا المع، إلى األبِد في بحيرٍة متقدٍة بالكبريتِ  إبليسسيتعذَُّب  
 .(15-10: 20)الرؤيا  باسِم بحيرِة النارِ 

 

، وكل أعداء يسوع جميُع غيِر المولودين من جديدأتباع إبليس،  
 .بهذه العقوبِة األبديِة والواعية نفِسهاسُيدانون 

 

 ؛24، 23: 11متى ) ا زادت خطاياهم، اشتدَّت آالُمهمكلم 
 (.29: 10العبرانيين 
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 . البركات2
 

 بسبِب رحمِة هللِا في المسيِح، سيناُل المولودون من جديٍد نصيًبا في البركاتِ 
 األبديِة للعهِد التي رِبَحها يسوُع.

 
 

ألجِل األعماِل الصالحِة التي سبَق هللُا فعيََّنها والتي تمََّمها  سُيكافئ المؤمنون 
 (.34، 33: 12لوقا  ؛21: 10؛ مرقس 20: 6 )متى همالروُح القدُس في

 
 

 (:20للدينونة األخيرة )الرؤيا  في الرؤيا التي رآها يوحنا
 

 .من الكتِب على األعماِل التي عِمَلها البشرُ  الكثيرُ  احتوت 
 

 .موا بناًء على تلك الكتِب وحَدهاُأديَن جميُع من ُحوك 
 

َي "كتاُب الحياِة"كان هناك أيًضا كتا  احتوى على  ٌب خاٌص ُسمِّ
 أسماِء جميِع المولودين من جديٍد.

 

مِة ناَل جميُع من ُكتبت أسماؤهم في كتاِب الحياِة هباِت هللِا بالنع 
 .باإلضافِة إلى مكافآٍت أبديةٍ 

 
 

IV. سماوات الجديدة واألرض الجديدةال 
 

أي  ،ستكوُن السماواُت الجديدُة واألرُض الجديدُة هي المرحلُة األخيرُة من تاريِخ الفداءِ 
  .الحدُث األخيُر الكتماِل اإلسخاتون 
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  الطهارةأ. 
 

حقق أهدافه في السماوات الجديدة لتتسيطهر هللا الخليقة ، الدينونة األخيرة بعد
 واألرض الجديدة.

 
 

عالَم الذي تأثيراُت الخطيِة في الخليقِة نفِسها، مانعًة إياها من أن تصيَر التتغلغُل 
 .(19-17: 3)التكوين  يخطُط هللُا أن يكونَ 

 
 

 أتيي حتى دوَن مستوى الحالِة األخيرِة المجيدِة التي كان هللُا قد خطَط لها الخليقة كلّ 
 .(21-20: 8)رومية  كتماِل األخيِر للتاريخِ اال

 
 

 اِت والنتائِج المتبقيِة للخطيةِ سيلي الدينونَة األخيرَة تطهيٌر بالناِر سيمحو جميَع التأثير 
 (.12-7: 3بطرس  2)

 
 

 ، والتي قد تعني:[στοιχεῖα] (ستيخيا) "هللُا نيراًنا لحرِق "العناصرسيرسُل 
 

 .(األرِض، والمياِه، والهواءِ ) لمالمكونات المادية للعا 
 

 .مبادئ أساسية 
 

 .قوًى شيطانية 
 

"محترقًة" أو "متروكًة أو بلٍة لالستيطان، بالناِر األرَض غيَر قا تطهيرال عمليةستترُك 
 .ستخلو من الخطيةِ أيًضا عارية"، لكنها 
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 الجّدةب. 
 

 (حاداش)"جديٍد"  الكلمُة العبريُة التي ُترجمتشعياء، تعني في سياقها في سفر إ
دٌ "" السماواِت الجديدِة واألرِض الجديدةِ في عبارة " [ָחָדׁש]  ؛17: 65" )إشعياء ُمجدَّ

66 :22.) 
 
  
 

حقيقِة أنَّ األرَض أيًضا إلى "جديد"  [καινός]( كينوس) الكلمة اليونانيةتشير 
 (.1: 21الرؤيا  ؛13: 3بطرس  2) ُتستبَدل نول دَتَجدَّ  سو 

 
 

فإنَّ نفَس السماواِت واألرِض الفاسدِة اآلَن ، المولودين من جديدٍ أجساد مثل قيامة 
 بالخطيِة سُيعاُد تشكيُلها في المستقبِل.

 
 

سيؤسُس الجنَة التي لطالما و  حين يجدُد هللُا األرَض، سيمحو أواًل العمَل األثيَم للبشرِ 
 .أراَدها في جميِع أنحاِء العالمِ 

 
 

 الجغرافية ج.
 

 المتحد الملكوت. 1
 

لملكوِته لطالما كان غرُض هللِا من العالِم الطبيعيِّ هو أن يصيَر امتداًدا 
 .(10-9: 6)متى  السماوِي فوَق الطبيعيّ 
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في الماضي، سمَح هللُا أن تتقارطَع السماُء واألرُض مًعا فقْط في مواضَع 
 (.مثِل قدِس األقداسِ ) خاصة

 
 

والهيكِل ُنَسخًة مطابقًة لبهِو عرِش  كان قدُس األقداِس في خيمِة االجتماعِ 
 ؛2: 16)الالويين  يه تقارطعْت السماُء واالرُض مًعاهللِا في السماِء ألنَّ ف

 (.1: 6إشعياء 
 
 

ُس هللاُ   عرَشه السماويَّ على في السماواِت الجديدِة واألرِض الجديدِة، سيؤسِّ
، 5-1: 21ا )رؤي حضوَره مع شعِبه في كلِّ مكانٍ  سَيستعِلنُ ، و األرضِ 

 .(3-1: 22 ؛22
 

 أورشليم الجديدة .2
 

( 22، 21)الرؤيا  أورشليم الجديدة عاصمة الخليقِة الجديدِة ومركُزهاستكون 
 وهي:

 

 .سَتسطُع بمجِد هللاِ  
 

 ملكوًتا متَّحًدا فيه يسكُن هللُا مع شعِبه. لتكون من السماِء  ستنزل 
 

ًبا مثاليًّا تامًّا   ،تقباِل جميِع البشِر المفتدينوكافيًة الس، ستكوُن مكعَّ
 .حضوَر هللِا الثابَت والمستمر مؤكًدا
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 :الجديدِة كثيًرا الرقَم اثني عشرَ  أبعاد وأوصا  أورشليمتذكُر 
 

o  ،في العهِد القديِم، ارتبَط هذا العدُد باألسباِط اإلثني عشَر إلسرائيَل
 التي كانت تمثُِّل شعَب هللِا في ذلك الوقِت.

 

o ِد الجديِد، يرتبُط العدُد إثنا عشَر باإلثني عشَر رسواًل، الذين في العه
 يمثلون شعَب هللِا في الوقِت الحالي.

 
 مًعا، بكِل تنوِعه يشيُر هذا إلى أنه في أورشليَم الجديدِة سيتواجد شعُب هللاِ 

 (.27-24: 21)الرؤيا  واختالِفه
 

وتجديُد خليقِة هللِا  حُ في السماواِت الجديدِة واألرِض الجديدِة، سيتُم إصال
 :بالكاملِ 

 وكلَّ نتائِجها من العالِم. فهو سيبيُد الخطيةَ  
 

 وسيُمدُّ ملكوَته السماويَّ حتى يمأَل العالَم أجمع. 
 

لن نواجَه ثانيًة تهديَد الموِت، أو المرِض، أو الحزِن، أو الصراِخ،  
 أو الوجِع.

 

 .ركٍة كاملينإلى األبِد، في سالٍم وش هللاِ سنحيا في محضِر  
 
 
 

V. الخاتمة 
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 أسئلة المراجعة
 
 من وراءبقيامة األموات. اذكر المنطق  فيما يتعلقالمدرستين الفكريتين السائدتين في القرن األول  اشرح .1

اتبعه يسوع وبولس وباقي الكنيسة األولى الذي  رأيالوضح كل وجهة نظر. باستخدام الكتاب المقدس، 
 .ألمرفيما يختص بهذا ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .هو السلطان اإللهي؟ اشرح رطبيعة سلطان هللا في القيامة العامة على كل من الجحيم والسماء ما. 2
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 ؟ؤثر على العالم الطبيعي، والجحيم، والسماءتقيامة العامة على الخليقة؟ كيف سلل الذي سيكون  تأثيرال ما .3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ؟؟ كيف ستبدو أجسادنا المقامةستشملهللقيامة العامة على البشر؟ من الذي التأثير الذي سيكون  ما .4
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 محددة في اجابتك.عده؟ استخدم شواهد كتابية من سيساالديان في الدينونة األخيرة؟ سيكون  من .5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ؟رةاألرطرا  الثالثة أو المجموعات التي ستواجه الدينونة األخي مع الوصف اذكر .6
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كل األدلة في الدينونة األخيرة حتى يضمن تحقيق العدل التام؟ هل  سيفحصن هللا إالذي نعنيه بقولنا ما . 7
 الخاصة؟ أوضاعناسيتم محاسبة الجميع بنفس المستوى، أم سيتم محاسبتنا بحسب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
، والبركات: النوعين من القراراتالدينونة األخيرة، سيصدر المسيح  في. 8 لَمن  لعنات على َمن عِملوا الشرَّ

 من هذه القرارات؟ الخيَر. ما النتائج النهائية لكلعِملوا 
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ستصل السماوات الجديدة واألرض الجديدة لحالة من الطهارة؟ بأي رطريقة يمكن مقارنة هذا األمر  كيف. 9
 يختلف؟بالطوفان في أيام نوح؟ وكيف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

السماوات واألرض الحاليين؟ ، أم أنه سيجدد تماًماوأرًضا جديدة  تماًماخلق هللا سماوات جديدة سي هل. 10
 تك.اجابأدلة من الكتاب المقدس لدعم أعط 
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لسماوات الجديدة واألرض الجديدة. كيف يمكن للعالم الطبيعي والفوق رطبيعي أن ا ةبعض جغرافياشرح . 11
 ؟يم الجديدةلا الذي يقوله لنا الكتاب المقدس عن أورشيصبحا ملكوُتا متحًدا؟ م
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 أسئلة التطبيق

 لألجساد؟أهمية التأكيد على القيامة المادية  ما  .1

على كل من السماء والجحيم. كيف يتحدى هذا األمر  الكامل السلطانالكتاب المقدس أن هلل  يعلمنا  .2
 الشيطان؟حت تحكم المفهوم الشائع بأن الجحيم هو ت

من هذه المفاهيم على األقل ثالثة  تفاعل معهي بعض األمور الُمساء فهمها فيما يختص بالجحيم؟  ما  .3
 اجابتك.الخارطئة باستخدام الشواهد الكتابية لدعم 

 ؟هللا رطبيعةالذي يقوله لنا الوصف الكتابي لبالط العرش اإللهي السماوي عن  ما  .4

قصده بولس عندما قال إن الخليقة "تئن" وأن المؤمنون "يئنون في الذي كان . ما 23-19: 8رومية  اقرأ  .5
 ؟"؟ ما األمور التي تجعلنا نئن "ُمَتَوقِِّعيَن التََّبنَِّي ِفَداَء َأْجَساِدَنا"أنفسهم

الذهاب للسماء، ولكن الكتاب المقدس يخبرنا أن هللا قد خطط لما هو  إلى من المسيحيين العديد يتطلع  .6
النسبة لنا في السماوات الجديدة واألرض الجديدة. كيف يمكن لهذا األمر أن يغير الطريقة التي أفضل ب

 ؟تتحدث بها عن المستقبل الذي خططه هللا للبشرية

 أجساد؟اختار هللا أن يعيد أجسادنا ألرواحنا في القيامة العامة بداًل من أن يتركنا كأرواح بال  لماذا  .7

 ؟؟ ولماذامخيفبالنسبة لك أم  معزي  أمرهو الديان معرفة أن يسوع سيكون هل   .8

المعلمين في الكنيسة بشكل أكثر صرامة من المؤمنين اآلخرين. كيف  ه سيتم إدانةإن 1: 3يعقوب  يقول  .9
 ؟يتحداك هذا األمر في خدمتك الشخصية للوعظ والتعليم

أيًضا في الدينونة األخيرة.  ُيدانون و  سُيحاكمون  عّلم الرسول بولس أن من لم يسمعوا اإلنجيل قطلقد  .10
 ؟كيف يحثك هذا األمر أن تكون أكثر أمانة في شهادتك الشخصية وفي الشهادة الجماعية لكنيستك

من الدينونة األخيرة هو عقاب األشرار ومكافأة األبرار. ما شعورك حيال الوعظ عن غفران القصد إن  .11
 .من ال يستحق أن يسمع اإلنجيل؟ اشرح اجابتك المسيح للقتلة أو للمجرمين اآلخرين؟ هل يوجدبالخطايا 

 ؟الجديدة واألرض الجديدة السماواتأكثر ما تنتظره في ما   .12

 هذا الدرس؟تعّلمته في  أهم شيءما   .13
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قائمة المصطلحات العسرة

تصريح عن اإليمان  - قانون اإليمان الرسولي
 العقائدالمسيحي تمت صياغته وكتابته لتوحيد 

المسيحي )في القرن الثاني وحتى الرئيسية لالهوت 
 .ا(السادس ميالدُيا تقريبً 

 

كتاب خاص مذكور في رؤيا يوحنا  - الحياة سفر
لدينونة األخيرة ويحتوي على أسماء كل من عن ا

 سيعيشون في حضور هللا المجيد لألبد.
 

)بحرو  عربية( كلمة عبرية  - [ָחָדׁש] حاداش
 .تعني إما "جديد" أو "مجدد"

 

المرحلة الثالثة واألخيرة من  - اًلكتمال
اإلسخاتولوجي المبتدأ عندما يعود المسيح ويحقق 

 .أهدا  هللا المطلقة لكل التاريخ
 

المرحلة الثانية أو الوسطى من  - اًلستمرارية
اإلسخاتولوجي المبتدأ، الفترة الزمنية لملكوت هللا 
بعد مجيء المسيح األول ولكن قبل انتصاره 

 .األخير
  

اتفاق قانوني ُملزم تم قطعه بين شخصين  -العهد
أو مجموعتين من البشر أو بين هللا وشخص أو 

 .مجموعة من البشر
 

الوصية التي أعطاها هللا في  - التكليف الحضاري 
العمل في ب البشروالتي توصي  28: 1التكوين 

 الخليقة وحكمها من أجل إظهار مجد هللا.
 

واألدبيُّ الذي الحُق القانونيُّ  - السلطان اإللهي
 .يملُكه هللُا بأن يتمَم مشيئَته

التعبير المستخدم لهؤالء المختارين من  -المختار
 .بركات العهدنوال هللا ل

 

 .دراسة أو عقيدة األمور األخيرة - اإلسخاتولوجي
 

المرحلة األخيرة من تاريخ العالم،  - اإلسخاتون 
 .آخر األيام

 

 فيهلوجي الحدث اإلسخاتو  - الدينونة األخيرة
بشكل رسمي ذنب أعدائه ويصرح  سيعلن هللا

بعقابهم األبدي، ويعلن بشكل رسمي براءة من هم 
 .في المسيح ويعلن عن مكافآتهم األبدية

 

العائد األول من الحصاد أو العمل، ُيقدم  – باكورة
 .متنانفي الغالب هلل كتقدمة ا

 

دراسُة أعماِل هللِا العامِة  - اإلسخاتولوجي العام
 من دينونٍة وخالٍص في األياِم األخيرِة.

 
 

هوا دينونة قيامة كل الناس ليواج - القيامة العامة
 .هللا األخيرة عندما يعود المسيح في المجد

 

المرحلة األولى من اإلسخاتولوجي  - التأسيس
لمسيح وإلى األول لمجيء الالمبتدأ، يشير إلى 
 .خدمات رسله وأنبيائه

 

حالة بين حياتنا على األرض ال - الحالة الوسطية



          
 

 ليأِت ملكوتك: عقيدة اإلسخاتولوجي
 الرابع: انقضاء الدهرالدرس 

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

27 

 .اآلن والحياة التي ستكون لنا في القيامة
 

)بحرو  كلمة يونانية  - [καινός] كينوس
 ."جديد في النوعيةتعني "جديد" أو "عربية( 

 

غرفة داخلية على شكل مكعب  - قدس األقداس
يم، يفصلها في خيمة االجتماع وفي هيكل أورشل

ى حضور هللا الدخول إل قدمتحجاب كبير، وقد 
 .القدوس

 

المرحلة  - السماوات الجديدة واألرض الجديدة
األخيرة من التاريخ الفدائي عندما تكتمل الخليقة 
وُتكّمل. ملكوت هللا األبدي حيث سيسكن شعبه 

  .كاملينوشركة معه لألبد في سالم 
 

صمُة الخليقِة الجديدِة عا - ليم الجديدةأورش
شه السماوي وُيظهر سيؤسس هللا عر  فيها ومركُزها

 .مجده لشعبه
 

قانون إيمان تمت  - قانون اإليمان النيقاوي 
وهو  م،325في مجمع نيقية في عام كتابته 

توسيع لقانون اإليمان الرسولي الذي أكد على 
 .عقيدة الثالوث ورفض األريوسية

 

رطائفة دينية يهودية من القرن األول  - الفريسيون 
آمنوا بالقيامة  اموس،والمعروفة بحفظها الصارم للن

المستقبلية، ولكنهم آمنوا أيًضا أن هللا لن يتدخل 
 .حتى تصبح إسرائيل مطيعة للناموس

 

نطاق الوجود الذي هو فوق  - رطبيعيّ  فوق ال
الطبيعة أو إلى جانبها، يشمل األرواح الغير مرئية 

 مثل المالئكة والشيارطين
 

المسيح  نزممن  رطائفة يهودية - الصدوقيون 
 -بأسفار موسى الخمسة فقط )التكوين تتمسك

التثنية( ولم تؤمن بالمالئكة، واألرواح، أو قيامة 
 .األموات

 

خيمة متنقلة وضع بها تابوت  - خيمة اًلجتماع
العهد وأظهر هللا بها حضوره الخاص لشعب 

 .إسرائيل
 

فيه  بني إسرائيلليم عبد مبنى في أورش - الهيكل
ا فيه مع شعبه حاضرً الرب ووعد هللا أن يكون 

ق.م.، وأعيد  586تم تدميره عام  بطريقة خاصة،
 م.70بناؤه الحًقا وتدمر مرة أخرى عام 

 

والقادة في  تعبير استخدمه الرابيون  - الدهر اآلتي
إسرائيل لوصف الدهر المستقبلي للبر، والمحبة، 
والفرح، والسالم الذي سيتبع السبي، الزمن الذي 

 من التاريخ. ستتحقق فيه كل أهدا  هللا
 

والقادة في  ون تعبير استخدمه الرابي -هذا الدهر
الحالي للخطية، واأللم،  إسرائيل لوصف الدهر

 .والموت
 

 

ملخص عقائدي  - إقرار اإليمان الوستمنستري 
مجمع  علماء الالهوت فيُكتب على يد 

 .1647وستمنستر وتم نشره في عام 


