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 ظهور املسيح الكذَّاب 

 جميء املسيح الثان 

رو الكتاب   موضوع  ال بدَّ أنَّ موضوع جميء املسيح اثنية  شائك وذلك بسبب التفسريات العديدة اليت يقد ِّمها مفس ِّ

يوحنا  رؤاي  سفر  يف  ذلك  عن  تتكلَّم  اليت  النصوص  املستطاع  قدر  ر  أفس ِّ أن  الدراسة  هذه  يف  وسأحاول  املقدَّس. 

و  ا الالهويت  أبَّنَّ العتقادي  رها  وأفس ِّ املعاصرة  األحداث  بعض  على  الضوء  ألقي  نبو ِّيَّة. كذلك، سوف  أخرى  أسفار 

أنَّ ب متعل ِّقة   أو  املطلقة  احلقيقة  أملك  ال  التوضيح أبن ِّ  أوَّد  لكّن ِّ  املسيح.  إىل جميء  بنا  اليت ستصل  احلاضرة  م  ألايَّ

إليها  ما سأشارك به هنا هو املعتقدات واالستنتاجات اليت توصَّلت  و ع.  تفسريايت هي الطريقة الوحيدة لفهم هذا املوضو 

 وبعض ما سأقوله سيتعارض أحياًنا مع بعض من خالل دراسة متأنيَّة لكلمة هللا وبعض التفاسري املتعل ِّقة هبذا املوضوع.  

إن ِّ أكن  كل التقدير هلؤالء، لكّن ِّ مصرٌّ لديَّ أو من املمكن املفضَّلي لديك أيضاا!    لين معل ِّمي الكتاب املقدَّس املفضَّ 

ا  على تعليم ما أفهمه من الكتاب املقدَّس. وغالباا ما يتجنَّب الكثري من معل ِّمي الكتاب املقدَّس هذه املواضيع ألَّنَّ

حال، تسب ِّب مباحثات حامية. دعوًن نتفق على عدم االتفاق بطريقة راقية وأن نكون لطفاء يف املواجهة. وعلى كل ِّ  

طىء.  طىء، لكن ال ُي كن لكلمة هللا أن ُت   ُي كن للتفسريات أن ُت 

مون عن الرتكيز على جميء املسيح وحتضريًن لذلك أكثر. فقد كان املسيحي ون األوائل يتكلَّ   إنَّ هدف هذه الدراسة هو

عون بعضهم اآلخر أبن يتطلَّعوا كذلك قبل قرون عديدة،   . وإن كان الوضع إىل ذلك اليوم  بشوق   ذلك غالباا ويشج ِّ

إنَّ  نعيشها؟  اليت  األايم  هذه  يف  اآلن  بحلري ِّ  آخر  ال ه  فكم  وقت  أي ِّ  من  أكثر  رؤوسنا وقت  نرفع  أن  نتذكَّر  أن 

  ونقول:"تعال أيُّها الرب  يسوع!"

إذا كان بلنبوَّات:    لنصوص املتعل ِّقةبلنسبة ل  أوَّد االشارة إىل أسلوب علم تفسري الكتاب املقدَّس الذي أتَّبعه وخباصَّة

تفت ِّش أعمق الظاهري منطقيًّا، فال  أفهم بكل ِّ املعىن  أن  فأحاول  البسيط"  التفسري  . بكالٍم آخر، أًن أستخدم "علم 
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بساطة املعىن الظاهري ملا أقرأ. ومنطقي وراء ذلك هو أنَّه إن كان يسوع بكل ِّ بساطة قد أمتَّ النبوَّات يف جميئه األوَّل، 

حيث يتكلَّم عن   13لكن بلطبع أتواجه أحياًنا مع نصٍ  كالذي يف رؤاي يوحنا  ف األمر عند جميئه الثان؟  فلماذا خيتل

املعىن  أفهم  لكي  أسعى  عندها،  البحر.  من  يطلع  يتكلَّم عن وحٍش حقيقي  ال  الكاتب  أنَّ  واضحاا  ويبدو  الوحش 

 .  الرمزي للنص ِّ

      

 يريد هللا أن تدرك كنيسته ما يفعل   

العبارة:"  مسعت هذه  إهلي،  مرَّة  بعي اي  بألخذ  للبدء  رائع  سؤال  أنَّه  وفكَّرت  ذهّن  يف  فلمعت  حيدث؟"  الذي  ما 

؟ ما الذي يقوم به هللا يف كوكب األرض؟ وكيف ما الذي حيدثاالعتبار األحداث اليت ستؤد ِّي إىل جميء املسيح.  

قبل    سيحدث قبل جميء املسيح؟ ماذا يكشف لنا هللا   تعكس األحداث من حولنا ما خيربه الكتاب املقدَّس عن ماذا

نفت ِّش عن  املقدَّس بدأت حتدث، علينا أن  الكتاب  أن ي ظهر ملكوته بلكامل؟ وعندما نرى أنَّ األمور املذكورة يف 

في عنَّا خمططاته النيب عن رغبتهعالمات جميئه. وهللا ال يريد أن خي  يف يف كشف ما هو فاعله    . وقد تكلَّم عاموس 

رَّه  لِّعنبِّيدِّهِّ األننْبِّيناءِّ  الَ َيْصَنُع َأْمًراإنَّ السَّي ِّدن الرَّبَّ  "األرض:   ، التشديد مضاف(. 7:3" )عاموس  .إِّالَّ ونه ون ي  ْعلِّن  سِّ

 

برأيك، ملاذا قدَّم هللا إعالانته بواسطة األحالم والصور؟ وملاذا ال يقد ِّم لنا احلقائق متاًما  السؤال األوَّل:  

 هي مع توارخيها أيًضا؟    كما

إنَّ هللا يتكلَّم معنا هلدٍف معيَّ وهو ال يصرف كلماته عبثاا لكنَّه يتكلَّم بلغة مغطَّاة وهي لغة األنبياء. هل هناك سبب 

معيَّ جيعل هللا يتكلَّم معنا من خالل األحالم والرؤى بدل أن يقد ِّم لنا حقائق ملموسة ال ُي كن ضحدها؟ فبعض 



 3 

اليت ذ كِّرت يف أسفار دانيال وحزقيال ورؤاي يوحنا مل تكن أموراا معروفة هلم، ولذلك كان عليهم تفسري الصور األمور  

 والرؤى كما فهموما ورأوها. وعندما مل يستطع دانيال فهم بلقدر الذي أراد أن يفهم، قال له هللا التايل: 

: »اْذهنْب اين دنانِّيآل  ألننَّ اْلكنلِّمناتِّ خمنْ " كنثِّري ونن ي نتنطنهَّر ونن وني  ب نيَّض ونن ونُي نحَّص ونن، أنمَّا .فِّيٌَّة ونخمنْت ومنٌة إِّىلن ونْقتِّ الن ِّهناينةِّ ف نقنالن

 ( 10-9:12" )دانيال  .األنْشرنار  ف ني نْفعنل ونن شنرًّا. ونالن ي نْفهنم  أنحند  األنْشرنارِّ، لكِّنِّ اْلفناِهِّ ونن ي نْفهنم ونن 

يكشف هللا فيه ما أراد دانيال أن يفهمه عن كثب. وال بدَّ أنَّ هللا يتكلَّم من خالل الصور حنن نعيش اليوم يف عصر  

والرؤى ألسباب عديدة، لكّن ِّ أعتقد أنَّ  أحد هذه األسباب هو أنَّه يريد أن يكون شعبه عرب عصور الكنيسة حاضراا 

 ومتشو ِّقاا لفهم األوقات اليت نعيش فيها.  اهذا األمر وجاهزا   ومرتق ِّباا جميئه. وإن ِّ أمتىن أن تكون، قارئي العزيز حكيماا يف 

 

 ( 2حلم ملك )دانيال  

إىل دخل  إذا  سنتفاجأ  هل  التايل.  املوقف  يف  نفسك  ُتيَّل  السؤال:  هذا  وهمإليك  الدولة  أمن  من  عناصر  غرفتنا    

اه، مث بعد حلظات يدخل رئيس البالد؟ ماذا لو ي قول الرئيس:"أًن أعلم أنَّ مجيعكم مهتَّمون يصو ِّبون بنادقهم يف كل ِّ اّت ِّ

روا احللم الذي راودن ليلة أمس. وإذا فشلتم فإنَّ رجايل سيطلقون النار عليكم."  بلنبوَّات، لذلك أريد منكم أن تفس ِّ

ريه." لكن، ماذا ن ّتيبوا:"نرجو أن ُتربًن احللم وسنعمل جهدًن لتفسوإن ِّ أُتيَّل أنَّه بعد االستيقاظ من الصدمة ال بدَّ أ 

روه له؟ ألن   لو قال لكم إنَّه لن خيربكم احللم، لكن عليكم أن ُتربوه  ي رهب ذلك قلوبكم؟ لقد حدث   ما هو احللم وتفس ِّ

ذلك مع دانيال النيب ورفاقه الثالثة. وخيربًن الكتاب املقدَّس أنَّه عندما طلب ملك ببل من حكمائه أن خيربوه حبلمه 

روه له أجابوه أبنَّ ما يطلبه مستحيل فأمر بقتلهم مجيعاا مع دانيال ورفاقه. لكن طلب دانيال أن يعطيهم فرصة   ويفس ِّ

 ليطلبوا وجه هللا يف معرفة احللم وتفسريه، وتلقَّى اإلجابة خالل الليل:
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رُّ الَّذِّي طنلنبنه  اْلمنلِّك  الن ت نْقدِّر   " : »الس ِّ امن اْلمنلِّكِّ ونقنالن احْل كنمناء  ونالن السَّحنرنة  ونالن اْلمنج وس  ونالن أنجنابن دنانِّيآل  ق دَّ

م ونن عنلنى أنْن ي  ب ني ِّن وه  لِّْلمنلِّكِّ  ْذننصَّرن منا .اْلم ننج ِّ ف  األنْسرنارِّ، ونقنْد عنرَّفن اْلمنلِّكن ن نب وخن لكِّْن ي وجند  إِّلٌه يفِّ السَّمناوناتِّ كناشِّ

رينةِّ. ح ْلم كن ون  مِّ األنخِّ اينك ون  يفِّ األنايَّ كن ه ون هذن كن عنلنى فِّرناشِّ كن صنعِّدنْت :ر ْؤاين رنْأسِّ أنْنتن اين أني ُّهنا اْلمنلِّك  أنْفكنار كن عنلنى فِّرناشِّ

ف  األنْسرنارِّ ي  عنر ِّف كن ِبِّنا ينك ون   إِّىلن منا ينك ون   ا، ونكناشِّ َّ .مِّْن ب نْعدِّ هذن رُّ حلِِّّْكمنٍة يفِّ ا الس ِّ  أنْكث نرن مِّْن أنمَّا أنًنن ف نلنْم ي ْكشنْف يلِّ هذن

لت َّْعبِّريِّ، ونلِّكنْي ت نْعلنمن أنْفكنارن ق نْلبِّكن ، ك ل ِّ األنْحيناءِّ  أنْنتن أني ُّهنا اْلمنلِّك  ك ْنتن ت نْنظ ر  ونإِّذنا بِّتِّْمثنال ».ونلكِّْن لِّكنْي ي  عنرَّفن اْلمنلِّك  بِّ

ا ونقنفن ق  بنالن  دًّ ا الت ِّْمثنال  اْلعنظِّيم  اْلبنهِّيُّ جِّ ، ونمنْنظنر ه  هنائِّلٌ عنظِّيٍم. هذن ا الت ِّْمثنالِّ مِّْن ذنهنٍب جني ٍِّد. صنْدر ه  ونذِّرناعناه  .تنكن رنْأس  هذن

اه  مِّْن حن ناسٍ  ك ْنتن ت نْنظ ر  إِّىلن أنْن .سناقناه  مِّْن حندِّيٍد. قندنمناه  ب نْعض ه منا مِّْن حندِّيٍد وناْلب نْعض  مِّْن خنزنفٍ .مِّْن فِّضٍَّة. بنْطن ه  ونفنْخذن

ْينِّ، فنضنرنبن الت ِّْمثنالن عنلنى قندنمنْيهِّ اللَّتنْيِّ مِّْن حندِّيٍد ونخنزنٍف فنسنحنقنه مناق طِّ  يننئٍِّذ احلْندِّيد  وناْلْنزنف  .عن حنجنٌر بِّغنرْيِّ يندن فناْنسنحنقن حِّ

، فن  حنمنلنت ْهنا الر ِّيح  ف نلنْم ي وجنْد هلننا منكناٌن. أنمَّا احلْنجنر  ونالنُّحناس  وناْلفِّضَّة  ونالذَّهنب  منعاا، ونصنارنْت كنع صنافنةِّ اْلب نْيدنرِّ يفِّ الصَّْيفِّ

امن اْلمنلِّكِّ .الَّذِّي ضنرنبن الت ِّْمثنالن فنصنارن جنبنالا كنبِّرياا ونمنألن األنْرضن ك لَّهنا ا ه ون احْل ْلم . ف نن ْخربِّ  بِّت نْعبِّريِّهِّ ق دَّ أنْنتن أني ُّهنا اْلمنلِّك  .هذن

اراا ونس ْلطناًنا ونفنْخراامنلِّك  م ل وٍك، ألن  ْلنكنةا وناْقتِّدن ي ْث منا ينْسك ن  ب نن و اْلبنشنرِّ ونو ح وش  اْلربن ِّ ونط ي ور  .نَّ إِّلهن السَّمناوناتِّ أنْعطناكن َمن ونحن

ا الرَّْأس  مِّْن ذنهنبٍ  ْلنكنٌة ونب نعْ .السَّمناءِّ دنف نعنهنا لِّيندِّكن ونسنلَّطنكن عنلني ْهنا مجنِّيعِّهنا. فنأنْنتن هذن ْلنكنٌة أ ْخرنى أنْصغنر  مِّْنكن ونَمن دنكن ت نق وم  َمن

لِّثنٌة أ ْخرنى مِّْن حن ناٍس ف نت نتنسنلَّط  عنلنى ك ل ِّ األنْرضِّ  ٌة رنابِّعنٌة صنْلبنٌة كناحلْندِّيدِّ، ألننَّ احلْندِّيدن يند قُّ ونينْسحنق  ك لَّ .اثن ْلنكن ونتنك ون  َمن

ر  ك لَّ هؤ النءِّ شنْيٍء. ونكناحلْندِّيدِّ الَّذِّي ي   ر  تنْسحنق  ونت كنس ِّ ونِبِّنا رنأنْيتن اْلقندنمنْيِّ وناألنصنابِّعن ب نْعض هنا مِّْن خنزنٍف وناْلب نْعض  مِّْن .كنس ِّ

منةا، ونينك ون  فِّيهنا ق  وَّة  احلْندِّيدِّ مِّْن حنْيث  إِّنَّكن رنأنْيتن احلْندِّيدن خم ْ  نزنفِّ الط ِّيِّ حندِّيٍد، فناْلمنْملنكنة  تنك ون  م ن ْقنسِّ ونأنصنابِّع  . تنلِّطاا خبِّ

ماا ونِبِّنا رنأنْيتن احلْندِّيدن خم ْتنلِّطاا . اْلقندنمنْيِّ ب نْعض هنا مِّْن حندِّيٍد وناْلب نْعض  مِّْن خنزنٍف، ف نب نْعض  اْلمنْملنكنةِّ ينك ون  قنوِّايًّ وناْلب نْعض  قنصِّ

نزنفِّ الط ِّيِّ، فنإَِّّنَّ ْم خينْتنلِّط ونن بِّننْسلِّ   ْلْنزنفِّ خبِّ ، كنمنا أننَّ احلْندِّيدن الن خينْتنلِّط  بِّ ا بِّذناكن ، ونلكِّْن الن ي نتنالنصنق  هذن مِّ  النَّاسِّ ونيفِّ أنايَّ

 ، ا، ونمنلِّك هنا الن ي رْتنك  لِّشنْعٍب آخنرن ْلنكنةا لنْن ت نن ْقنرِّضن أنبندا ، ي قِّيم  إِّله  السَّمناوناتِّ َمن ّنِّ ك لَّ هذِّهِّ ونتنْسحنق  ونت  فْ   هؤ النءِّ اْلم ل وكِّ
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ين ت نثْ ب ت  إِّىلن األنبندِّ 
، ونهِّ ْينِّ، فنسنحنقن احلْندِّيدن ونالنُّحناسن وناْلْنزنفن .اْلمنمنالِّكِّ ٌر مِّْن جنبنل الن بِّيندن أننَّكن رنأنْيتن أننَّه  قنْد ق طِّعن حنجن

. انهلل  اْلعنظِّيم  قنْد عنرَّفن اْلمنلِّكن منا سنينْأيتِّ  ا. انحْل ْلم  حنقٌّ ونت نْعبِّري ه  ينقِّيٌ وناْلفِّضَّةن ونالذَّهنبن  ( 45-27:2)دانيال   ب نْعدن هذن

 

. لقد أراد لدانيال أن يفهم يلفتّن أنَّ هللا أعطى ذلك احللم الذي يشمل ما هو مزعم أن يفعل يف املستقبل مللك وثّن

 يف أمور الناس ويقيم َملكته من خالل املستقبل حىت يتشجَّع أبناء هللا املسبيي يف ببل. وسيأيت يوم حي سيتدخَّل هللا 

يتبدَّدون إىل غبار. فاهلل يريد أن يعرف شعبه ما الذي حيصل، وقد إستخدم ه يسوع امللك الذي سيقسم الشعوب فابن

 ملك ببل كأداة إلظهار كلمته. 

      

تفسري حلم نبوخذنصَّر    

نة س  2600ض إسرائيل. ونرى خارطة زمنيَّة متتد مدَّة  َمالك تقوم الواحدة بعد األخرى يف أر   نرى يف هذا النص أربع

ع الرجلي العشرة. ويبدأ الزمن حي رأى نبوخذنصَّر احللم يف السنة الثانية من م لكِّه وتبدأ من أعلى الرأس إىل أصاب

أني ُّهنا اْلمنلِّك    أنْنتن قال دانيال للملك:" الرأس الذهيب.    إىلق م( وينتهي مع عودة املسيح. وترمز اململكة األوىل    604)

ونفنْخراا ونس ْلطناًنا  اراا  وناْقتِّدن ْلنكنةا  َمن أنْعطناكن  السَّمناوناتِّ  إِّلهن  ألننَّ  م ل وٍك،   .منلِّك  

مجنِّيعِّ  عنلني ْهنا  ونسنلَّطنكن  لِّيندِّكن  دنف نعنهنا  السَّمناءِّ  ونط ي ور   اْلربن ِّ  ونو ح وش   اْلبنشنرِّ  ب نن و  ينْسك ن   ي ْث منا  فنأن ونحن مِّْن هنا.  الرَّْأس   ا  هذن ْنتن 

(. 20:8وكانت اململكة الثانية َملكة مادي وفارس حتت حكم داريوس املادي )دانيال     (.  37:2")دانيال  ذنهنبٍ 

د املاديون والفرس لتدمري ببل.   كانت . و (21:8االغريقيَّة بقيادة االسكندر الكبري )دانيال  اململكة الثالثة   كانتو وإحتَّ

ية االغريقيَّة. وتالوت املمالك الثالث يف زمن دانيال )ولكن مل يتوالن امللوك تلت االمرباطور اليت انية الروم اململكة الرابعة 

املذكورة أمساؤهم( ما عدا االمرباطوريَّة الرومانيَّة. ونقرأ أنَّ االمرباطورايت أتت متتالية. وسنرك ِّز على اململكة الرابعة هنا 
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ا َملكة يسوع املسيح " ،ق طِّعن حنجنٌر مِّْن جنبنل   " شهد الفرتة الزمنيَّة اليت هتمنا حيث  فقط بسبب ضيق املسافة واليت ت إَّنَّ

ثنْت أنْصوناٌت عنظِّيمنٌة يفِّ السَّمناءِّ قنائِّلنةا: »قنْد "الذي سيأيت ويدم ِّر جهاز إبليس العاملي.   السَّابِّع ، فنحندن اْلمنالنك   ب نوَّقن  مث َّ 

هِّ، فنسنينْملِّك  إِّىلن أنبندِّ اآلبِّدِّينن صنارنْت َمننالِّك  اْلعناملنِّ  يحِّ  . (15:11)رؤاي يوحنا    ." لِّرنب ِّننا ونمنسِّ

الفضَّة والذهب إىل قطع صغرية إىل حدٍ  ما، لكن ال يبدو يل أنَّ احلجر قطَّع احلديد والطي و إن ِّ أوافق مع هذه العبارة  

ظن  أنَّ احلجر الذي يهدم َمالك هذا العامل هو صورة عن (. وأ45و  35ماها يف اهلواء ومل يوجد أثر هلم )العددان  ور 

 جميء املسيح الثان لكي يغلب كل خطيَّة ومتر د. إذاا، ماذا يعّن احللم؟ 

يقول البعض إنَّ النبوَّات قد حتقَّقت ألنَّ يسوع و لِّد يف زمن إحتالل الرومان إلسرائيل وقد أسَّس َملكته اليت هي َملكة 

بك ويستشهدون  الرسول:  هللا.  بولس  الرُّوحِّ "الم  يفِّ  ونف نرنٌح  ونسنالنٌم  بِّرٌّ  ه ون  بنْل   ، ونش ْربا أنْكالا  هللاِّ  منلنك وت   لنْيسن  أنْن 

  (.17:14")رومية اْلق د سِّ 

ا    قامت وبلرغم من أنَّ االمرباطورية الرومانية   ر إىل ملدَّة طويلة. وعندما ننظ  تبقى   مل بعد االمرباطورية اليوًننية، إالَّ أَّنَّ

األفريقيَّة واهلندية بالضافة إىل شعوب آسيا مل تكن قد سيطرت على  القارتي  أنَّ شبه  املنصرمي، جند  األلفي عام 

العامل، بل كانت أموال وقوَّة االمرباطوريَّة الرومانيَّة تسيطر على املشهد العاملي وذلك ألنَّ االمرباطورية الرومانيَّة كانت 

الرِّ ما تزال حتتل معظم دو  الرومانيَّة كانت منقسمة إىل   جالن يف احللمل أوروب. وُيكن أن تشري  إىل أنَّ االمرباطوريَّة 

القسم  اليوم برتكيا، وكانت روما مركز  القسطنطينيَّة أو ما ي عرف  البيزنطي ومركزه  الشرقي  القسم األوَّل  قسمي. كان 

فاألوروبيون   أقوايء كاحلديد وضعفاء كالطالغريب.  توحيد كانوا  الكثريون  ي خالل ألف وسبعماية سنة حيث حاول 

  . أوروب أمثال شارلومان وًنبوليون وهتلر

يب، وقدَّمت و هي البذرة اليت انبثق منها االحتاد األور 1957آذار    25ويعترب البعض معاهدة روما اليت متَّ توقيعها يف    

. ومل يتم  توقيعها يف لندن أو بريس European Economic Communityبية  و اجلمعيَّة االقتصادية االور 
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من نبوَّة دانيال عن أصابع القدمي هلذا التمثال، وهذا أمر الفت إذ أنَّ   42أو أمسرتدام، بل يف روما. وخيربًن العدد  

قو ِّيَّ  أيضاا  أملانيا  أحياًنا أخرى. وكانت  قو ِّيَّة أحياًنا وضعيفة  فرنسا  ينطبق عليها. ولطاملا كانت  الوصف  ة أحياًنا هذا 

القول نفسه على بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا أيضاا. ونرى يف وقتنا احلاضر أنَّ وجهاء  وضعيفة أحياًنا أخرى. وينطبق 

 أوروب والوالايت املتحدَّة األمريكيةَّ )الذين هم نسل األمرباطوريَّة الرومانيَّة( يعملون على قيام حكومة عامليَّة موحَّدة. 

مِّ هؤ النءِّ اْلم ل وكِّ :  44( ونقرأ يف العدد  34جر قدمي التمثال )ع  ويضرب احل     أنَّ هللا سيقيم َملكته اليت   "" ونيفِّ أنايَّ

العشر  القادة، لكن تشري األصابع  أو  امللوك  النص من يكون هؤالء  ا. وال يظهر يف  أبدا ت دمَّر  العشر   ةلن  امللوك   ة إىل 

ملكة الرابعة. ويؤك ِّد لنا ذلك النصَّان الواردان يف األصحاح السابع من دانيال الذين يشريون إىل املرحلة األخرية من امل

بصدد دراستهما. وسيكون هؤالء القادة العشرة ماسكي   الثالث عشر من رؤاي يوحنا الالهويت اللذان حنن واألصحاح  

 زمام القوَّة عند ظهور املسيح الكذَّاب. 

 The New World Order – Aة الفيديو التايل على اليوتيوب  ق يف هذه الدراسة ُي كنك مشاهدوللتعمُّ 

6000 Year History :أو ُيكنك الضغط على الرابط التايل لالستماع عن املمالك العشر 

https://www.youtube.com/watch?v=9x4BySWBwos 

 

 قرن صغري وسط العشرة 

نقرأ يف األصحاح السابع أنَّ دانيال يرى حلماا ويرى فيه أربعة وحوش خيرجون من البحر. ويشري البحر يف الكتاب 

ت اليت قرأًن عنها يف 15:17املقدَّس إىل حبر من البشر )رؤاي يوحنا )  (. وتشري األربعة وحوش إىل نفس االمرباطورايَّ

دانيال ويشري  دانيال.  سفر  من  الثان  األرض:    االصحاح  يف  َمالك  أربع  ستقوم  أنَّه  أنْرب نعنة   "إىل  اْلبنْحرِّ  مِّنن  ونصنعِّدن 

https://www.youtube.com/watch?v=9x4BySWBwos
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ين أنْرب نعنة   
ين أنْرب نعنٌة هِّ

" "هؤ النءِّ احلْني نوناًننت  اْلعنظِّيمنة  الَّيتِّ هِّ ا خم نالٌِّف ذناكن ٍت عنظِّيمنٍة، هذن ي نوناًنن " .م ل وٍك ي نق وم ونن عنلنى األنْرضِّ حن

  .(17و  3:7)دانيال  

 املساحة هنا، سنرك ِّز على اململكة الرابعة فقط:   بب ضيقبسو 

ا، ونلنه  أنْسنناٌن مِّ " دًّ ني نوناٍن رنابٍع هنائِّل ونقنوِّيٍ  ونشندِّيٍد جِّ ا ك ْنت  أنرنى يفِّ ر ؤنى اللَّْيلِّ ونإِّذنا حبِّ ْن حندِّيٍد كنبِّرينٌة. أنكنلن ب نْعدن هذن

ين بِّرِّْجلنْيهِّ. ونكن 
، ونإِّذنا . انن خم نالِّفاا لِّك ل ِّ احلْني نوناًننتِّ الَّذِّينن ق نب ْلنه ، ونلنه  عنشنرنة  ق  ر ونٍ ونسنحنقن وندناسن اْلبناقِّ ْلق ر ونِّ ك ْنت  م تنأنم ِّالا بِّ

امِّهِّ، ونإِّذنا بِّع ي وٍن كنع   ن نهنا، ونق لِّعنْت ثنالنثنٌة مِّنن اْلق ر ونِّ األ وىلن مِّْن ق دَّ ، ونفنٍم ي و بِّقنْرٍن آخنرن صنغِّرٍي طنلنعن ب ني ْ ا اْلقنْرنِّ ْنسنانِّ يفِّ هذن نِّ اإلِّ

ال. م تنكنل ٍِّم بِّعنظنائِّمن  هِّ كن ، ونشنْعر  رنْأسِّ الث َّْلجِّ . لِّبناس ه  أنبْ ينض  كن مِّ عنْت ع ر وٌش، ونجنلنسن اْلقندِّمي  األنايَّ صُّوفِّ ك ْنت  أنرنى أننَّه  و ضِّ

رٌ  ٍر، ونبنكنرنات ه  ًنن ، ونعنْرش ه  هلنِّيب  ًنن ةٌ  النَّقِّي ِّ امِّهِّ. أ ل وف  أ ل وٍف ُتنْدِّم ه ، ونرنب نونات  رنب نوناٍت .م تَّقِّدن ٍر جنرنى ونخنرنجن مِّْن ق دَّ ْر  ًنن َّنن

امنه . فنجنلنسن الد ِّين ، ونف تِّحنتِّ األنْسفنار   يننئٍِّذ مِّْن أنْجلِّ صنْوتِّ اْلكنلِّمناتِّ اْلعنظِّيمنةِّ الَّيتِّ تنكنلَّ .و ق وٌف ق دَّ من هبِّنا ك ْنت  أنْنظ ر  حِّ

ْسم ه  وند فِّعن لِّونقِّيدِّ النَّارِّ  قِّي احلْني نوناًننتِّ ف نن زِّعن عنن ْه ْم س ْلطناَّن  ْم، ونلكِّْن .اْلقنْرن . ك ْنت  أنرنى إِّىلن أنْن ق تِّلن احلْني نونان  ونهنلنكن جِّ أنمَّا بن

لِّ ونإِّذنا منعن س ح بِّ السَّمناءِّ مِّْثل  اْبنِّ إِّْنسناٍن أنتنى ونجناءن إِّىلن ك ْنت  أنرنى يفِّ ر ؤنى اللَّيْ .أ ْعط وا ط ولن حنيناٍة إِّىلن زنمناٍن ونونْقتٍ 

امنه   ، ف نقنرَّب وه  ق دَّ مِّ ننةِّ. س ْلطنان ه  س ْلطن .اْلقندِّميِّ األنايَّ ا ونمنلنك وًتا لِّت نت نعنبَّدن لنه  ك لُّ الشُّع وبِّ وناأل منمِّ وناألنْلسِّ اٌن فنأ ْعطِّين س ْلطناًنا ونجمنْدا

، ونمنلنك وت ه  منا الن ي نن ْقنرِّض  أن  ي.بندِّيٌّ منا لنْن ي نز ولن ْسمِّي ونأنفْ زنعنْتّنِّ ر ؤنى رنْأسِّ ي يفِّ ونسنطِّ جِّ  .أنمَّا أنًنن دنانِّيآلن فنحنزِّننْت ر وحِّ

ا. فنأنْخربنننِّ   ْنه  احلْنقِّيقنةن يفِّ ك ل ِّ هذن ٍد مِّنن اْلو ق وفِّ ونطنلنْبت  مِّ رين األ م ورِّ فناْقرتننْبت  إِّىلن وناحِّ هؤ النءِّ احلْني نوناًننت   :ونعنرَّفنّنِّ ت نْفسِّ

ين أنْرب نعنة  م ل وٍك ي نق وم ونن عنلنى األنْرضِّ 
ين أنْرب نعنٌة هِّ

ْتنلِّك ونن اْلمنْملنكنةن .اْلعنظِّيمنة  الَّيتِّ هِّ أنمَّا قِّد ِّيس و اْلعنلِّي ِّ ف نينْأخ ذ ونن اْلمنْملنكنةن ونُين

ا ونأنسْ .بندِّ اآلبِّدِّينن إِّىلن األنبندِّ ونإِّىلن أن  دًّ هنةِّ احلْني نونانِّ الرَّابعِّ الَّذِّي كنانن خم نالِّفاا لِّك ل ِّهنا، ونهنائِّالا جِّ يننئٍِّذ ر ْمت  احلْنقِّيقنةن مِّْن جِّ ننان ه  حِّ

ين بِّرِّْجلنْيهِّ،
هِّ، ونعننِّ اآلخنرِّ ونعننِّ الْ  مِّْن حندِّيٍد ونأنْظفنار ه  مِّْن حن ناٍس، ونقنْد أنكنلن ونسنحنقن وندناسن اْلبناقِّ ق ر ونِّ اْلعنشنرنةِّ الَّيتِّ بِّرنْأسِّ

ا اْلقنْرن  لنه  ع ي وٌن ونفنٌم م تنكنل ٌِّم بِّعنظنائِّمن ونمنْنظنر ه  أنشن  امنه  ثنالنثنٌة. ونهذن  .دُّ مِّْن ر ف نقنائِّهِّ الَّذِّي طنلنعن فنسنقنطنْت ق دَّ
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ا اْلقنْرن  حي نارِّب  ا ، ونب نلنغن ونك ْنت  أنْنظ ر  ونإِّذنا هذن يِّ اْلعنلِّي ِّ ، ونأ ْعطِّين الد ِّين  لِّقِّد ِّيسِّ مِّ ين ف نغنلنب نه ْم،حنىتَّ جناءن اْلقندِّمي  األنايَّ ْلقِّد ِّيسِّ

، فناْمت نلنكن اْلقِّد ِّيس ونن اْلمنْملنكنةن  ْلنكنٌة رنابِّعنٌة عنلنى األن .اْلونْقت  ا: أنمَّا احلْني نونان  اْلرَّابع  ف نتنك ون  َمن ْرضِّ خم نالِّفنٌة لِّسنائِّرِّ ف نقنالن هكنذن

، ف نتنْأك ل  األنْرضن ك لَّهنا ونتند وس هنا ونتنْسحنق هنا   (. 23-7:7" )دانيال اْلمنمنالِّكِّ

( يشن  احلرب على القد ِّيسني ويغلبهم. ماذا برأيك  21ع  )   )املسيح الكذَّاب(   السؤال الثاين: كان القرن الثاين

 ن، ما املقصود بغلبته عليهم؟ كان حيصل هناك؟ من هم هؤالء القد ِّيسو 

الرابعة أو اجلزء األخري منها. وإن ِّ  النبوَّة. ستخضع األرض أبكملها حتت سيطرة تلك اململكة  دعوًن نفك ِّر يف هذه 

ع األرض له ويسيطر على كل ِّ الشعوب.  ضِّ أعتقد أنَّنا نعيش يف هذه املرحلة من املخطَّط حيث حياول إبليس أن خي 

أيلول يف الوالايت املتحد ِّة األمريكيَّة؟ ُيكنك مشاهدة ذلك  11ه اجلنرال وسلي كالرك بعد هجوم  هل شاهدت ما قال

 أو الضغط على الرابط التايل:  General Wesley Clark 7 Countriesعلى اليوتيوب بلتفتيش على 

 https://www.youtube.com/watch?v=9RC1Mepk_Sw  

 وي كمل النص كالتايل: 

، ونه ون خم نالِّ " ين عنشنرنة  م ل وٍك ي نق وم ونن، وني نق وم  ب نْعدنه ْم آخنر 
ٌف األنوَّلِّين، وني ذِّلُّ وناْلق ر ون  اْلعنشنرنة  مِّْن هذِّهِّ اْلمنْملنكنةِّ هِّ

دَّ اْلعن .ثنالنثنةن م ل وكٍ  ، ونينظ نُّ أننَّه  ي  غنري ِّ  األنْوقناتن ونالسُّنَّةن، وني سنلَّم ونن لِّيندِّهِّ وني نتنكنلَّم  بِّكنالنٍم ضِّ ي اْلعنلِّي ِّ لِّي ِّ وني  ْبلِّي قِّد ِّيسِّ

ت نهنى.إِّىلن زنمناٍن ونأنْزمِّننٍة وننِّْصفِّ زنمنانٍ  وناْلمنْملنكنة  .ف نينْجلِّس  الد ِّين  وني نْنزِّع ونن عنْنه  س ْلطناننه  لِّي نْفن نْوا ونينبِّيد وا إِّىلن اْلم ن ْ

. منلنك وت ه  منلنك وٌت   ي اْلعنلِّي ِّ أنبندِّيٌّ، ونمجنِّيع  ونالسُّْلطنان  ونعنظنمنة  اْلمنْملنكنةِّ حتنْتن ك ل ِّ السَّمناءِّ ت  ْعطنى لِّشنْعبِّ قِّد ِّيسِّ

ه  ي نْعب د ونن وني طِّيع ونن    (. 27-24:7")دانيال  السَّالنطِّيِّ إِّايَّ

https://www.youtube.com/watch?v=9RC1Mepk_Sw
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ت شري هنا إىل االضطهاد الذي سيواجهه املؤمنون. فاالضطهاد مل يقهر املسيحيَّة يوماا ما، بل   وال أعتقد أنَّ الغلبة      

م عنه هذا نَّ الغلبة أو االنتصار الذي يتكلَّ أنَّ الكنيسة ستواجه اضطهاداا وأ  قوَّاها فنمت يف االُيان والعدد. لكّن أؤمن 

الثقافيَّة.  النص يشري إىل فقدان   الكاحلرب  ويرفضون  ولقد فقد  األمل  الكنيسة  ويقفوا يف وجه   يناضلواأن  ثريون يف 

املعاصر.   وقتنا  تعم   اليت  العام  فمثالا،  الشرور  يف  الريح"  مع  "ذهب  فيلم  ع رض  املمثل  وتفوَّه    1939عندما  خالله 

أمَّا حضارتنا    اشت هر به، ص عقت الوالايت املتحدة وغطَّى اْلرب صفحات اجلرائد األوىل. كالرك غايبل بلشتيمة اليت 

)مىت   للعامل  والنور  امللح  تكون  لكي  الكنيسة  د عيت  لقد  االهلية.  املبادىء  احلائط  بعرض  فقد رمت  -13:5اليوم 

 (، لكن قسماا منها لألسف مستغرق يف نوم روحي، وسيسؤ الوضع بظهور املسيح الكذ اب.  16

أنَّ  املقدَّس  الكتاب  يف  سريتد  ه نقرأ  حي  وقت  ع  سيأيت  قال   ن كثريون  التقوى،  صورة  هلم  أنَّ  من  بلرغم  االُيان 

يننئٍِّذ ي نْعث  ر  كنثِّري ونن وني سنل ِّم ونن ب نْعض ه ْم ب نْعضاا وني  ْبغِّض ونن ب نْعض ه ْم ب نْعضاا"يسوع: تب الرسول بولس وك.  (10:24)مىت  .ونحِّ

اد  ى طنرِّيقنٍة منا، ألننَّه  الن َينْيتِّ إِّْن ملْن َينْتِّ   خينْدنعننَّك ْم أنحنٌد عنلن "الن   عن أنَّ كثريين سريتد ون عن إُياَّنم بملسيح:  ،   االْرتِّدن أنوَّالا

 ( 3:2تسالونيكي 2" )وني ْست نْعلنْن إِّْنسنان  اْلْنطِّيَّةِّ، اْبن  اهْلنالنكِّ 

ه النبو ِّيَّة اليت ستحدث واليت ستؤد ِّي إىل االرتداد. لكن هذ   حداثسنحاول االكتشاف يف دراسة الحقة ما هي األو 

م سي قتلون  احلرب ضدَّ القد ِّيسي لن هتزم كنيسة املسيح احلقيقيَّة، بل إنَّ أعضاءها سيتمسكون بملسيح بلرغم من أَّنَّ

 ( 211:1")رؤاي يوحنا  ونه ْم غنلنب وه  بِّدنمِّ اْلْنر وفِّ ونبِّكنلِّمنةِّ شنهنادنهتِِّّْم، ونملْن حي ِّبُّوا حنيناهتن ْم حنىتَّ اْلمنْوتِّ "بسبب إُياَّنم:  
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إنَّ الكلمة اليوًننية    ( 25:7" )دانيال  وني سنلَّم ونن لِّيندِّهِّ إِّىلن زنمناٍن ونأنْزمِّننٍة وننِّْصفِّ زنمنانٍ "  : ما املقصود برأيك يف عبارة      

شري أيضاا إىل شخص ي فرنز لعالقة ر ي فرنز عن االستخدام اليومي. وتوهي تشري ألم  Hagiosلكلمة "قد ِّيس" هي  

 .1 من قبله على أنَّه صاحب هدف َميَّز أو مكانة خمصَّصمع هللا وي عيَّ 

الثالث املسيح السؤال  جميء  إىل  ستؤد ِّي  اليت  األخرية  م  األَّيَّ أحداث  يف  تفك ِّر  عندما  خماوفك  أسوأ  هي  ما   :

   الثاين؟ وبرأيك، كيف ُُيكن للمسيح أن يهد ِّىء من روعك؟

(. 20:24ًن معكم كل األايم وإىل إنقضاء الدهر.")مىت  "ها أمهما يكن خوفك، ال تواجهه لوحدك. قال يسوع:  

وميشخ وعبدنغ نبوخذنصَّر شدرخ  رابعفعندما رمى  النار، كان معهم شخص  أتون  (. وعندما 25:3)دانيال    و يف 

، إذ أنَّ هللا سيعطينا ، فال ُتسر الوقت يف القلقإىل القطار  صعودكتذهب يف رحلة يف القطار تشرتي التذكرة قبل  

 (. 16:4ة لتساعدًن يف وقت احلاجة )عربانيي  النعم

يقوله  ما  نتجاهل  املعنوايت، لكن ال جيب أن  ع ويرفع  املقدَّس ِبشاركة ما هو مشج ِّ الكتاب  معل ِّمو  يفرح  ما  عادة 

زمنية لأنَّ الفرتة ا  25، وإالَّ نكون خمطئي يف إظهار جزء فقط من احلقيقة جلسد املسيح. نقرأ يف العدد الكتاب املقدَّس

ن شهراا، أنَّ املدَّة هي اثنان وأربعو   5:13 رؤاي  زمن وزمنان ونصف الزمن. ونقرأ يف  هي ثالث سنوات ونصف السنة:

اليهوديَّة( ضرب  السنة  يوماا )حبسب  يوماا. وهي ثالثة مئة وستون  ألف وستمائة وستون  ا  أَّنَّ وي ذكر يف مكان آخر 

ومئتي وستي )رؤاي ألفاا  يساوي  العامل أبسره 6:12  ثالثة ونصف  الكذَّاب  املسيح  املدَّة، سيحكم  (. وخالل هذه 

سي خطف جزء من هذا الوقت وبرتتيب منه. لكن    بشكل دكتاتوري، وسيضطهد ويضايق املؤمني بسماح من هللا يف

م ست قصَّر. الكتاب املقدَّس إىل أنَّ ت  ويشري   املؤمنون قبل أن يصبَّ هللا جام غضبه على العامل احملب  للخطيَّة. لك األايَّ

م  " م  ملْن خينْل ْص جنسنٌد. ونلكِّْن ألنْجلِّ اْلم ْختنارِّينن ت  قنصَّر  تِّْلكن األنايَّ   (. 22:24)مىت  ."ونلنْو ملْن ت  قنصَّْر تِّْلكن األنايَّ

 
1 Key Word Study Bible, AMG Publishers, Page 1572, 41. Hagios. 
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ست ختطف إىل اليهود الذين آمنوا أو إىل الكنيسة ككل؟ يقول البعض إنَّ الكنيسة   املختارين""لكن هل تشري كلمة  

ولن   الكذَّاب  املسيح  ظهور  االضطهاد  تتعرَّض قبل  دراسة لذلك  يف  املوضوع  هذا  على  أوسع  نظرة  نلقي  سوف   .

النصوص يف االصحاح   نظرة اآلن على بعض  ألقي  لكن دعّن  هنالك   13أخرى،  إن كانت  لنرى  الرؤاي  من سفر 

 ة للصور املوجودة يف سفر دانيال.بعض الصور املشاهب

 

 يوحنا الالهوت   رؤَّي فر  يف سالوحش  

عنلنى ق  ر ونِّهِّ عنشنرنة  مث َّ ونق نْفت  عنلنى رنْملِّ اْلبنْحرِّ، ف نرنأنْيت  ونْحشاا طنالِّعاا مِّنن اْلبنْحرِّ لنه  سنب ْعنة  ر ؤ وٍس ونعنشنرنة  ق  ر وٍن، ون "

هِّ اْسم  ّتنْدِّيفٍ  ، ونفنم ه  كنفنمِّ أنسنٍد.  وناْلونْحش  الَّذِّي رنأنيْ ت ه  كنانن . تِّيجناٍن، ونعنلنى ر ؤ وسِّ ْبهن َننٍِّر، ونق نونائِّم ه  كنقنونائِّمِّ د بٍ  شِّ

، ونج ْرح ه  اْلم مِّيت  قنْد . ونأنْعطناه  الت ِّن ِّي  ق ْدرنتنه  ونعنْرشنه  ونس ْلطناًنا عنظِّيماا هِّ كنأننَّه  منْذب وٌح لِّْلمنْوتِّ ا مِّْن ر ؤ وسِّ دا ونرنأنْيت  وناحِّ

. ونت نعنجَّبنتْ  ين
، ش فِّ ، ونسنجند وا لِّْلونْحشِّ    ك لُّ األنْرضِّ ونرناءن اْلونْحشِّ ونسنجند وا لِّلت ِّن ِّيِّ الَّذِّي أنْعطنى السُّْلطنانن لِّْلونْحشِّ

؟ منْن ينْستنطِّيع  أنْن حي نارِّبنه ؟ ، ون « قنائِّلِّين: »منْن ه ون مِّْثل  اْلونْحشِّ أ ْعطِّين س ْلطناًنا أنْن ونأ ْعطِّين فنماا ي نتنكنلَّم  بِّعنظنائِّمن ونّتننادِّيفن

نِّهِّ، ونعنلنى السَّاكِّنِّين يفِّ . ي نْفعنلن اثْ ننْيِّ ونأنْربنعِّين شنْهراا لتَّْجدِّيفِّ عنلنى هللاِّ، لِّي جند ِّفن عنلنى امسِّهِّ، ونعنلنى منْسكن ف نفنتنحن فنمنه  بِّ

ين وني نْغلِّ .السَّمناءِّ  فنسنينْسج د  لنه  . ب نه ْم، ونأ ْعطِّين س ْلطناًنا عنلنى ك ل ِّ قنبِّيلنٍة ونلِّسناٍن ونأ مَّةٍ ونأ ْعطِّين أنْن ينْصننعن حنْربا منعن اْلقِّد ِّيسِّ

ْفرِّ حنين  يسِّ اْلعناملنِّ يفِّ سِّ ، الَّذِّينن لنْيسنْت أنمْسناؤ ه ْم منْكت وبنةا م ْنذ  َتنْسِّ  .اةِّ اْلْنر وفِّ الَّذِّي ذ بِّحن مجنِّيع  السَّاكِّنِّين عنلنى األنْرضِّ

، ف ني نن ْبنغِّي أنْن  !ه  أ ذ ٌن ف نْلينْسمنعْ منْن لن  لسَّْيفِّ ٌد ي نْقت ل  بِّ . ونإِّْن كنانن أنحن ياا، فنإِّىلن السَّيْبِّ ينْذهنب  إِّْن كنانن أنحنٌد جينْمنع  سنب ْ

ين ونإُِّيناَّن  مْ  . ه ننا صنرْب  اْلقِّد ِّيسِّ لسَّْيفِّ   (. 10-1:  13)رؤاي يوحنا .ي  ْقتنلن بِّ

اداا لعشر دول متمث ِّلي بلعشرة قرون كما ذ كِّر يف دانيال  نرى يف هذا النص جمدَّ  (1  7:7داا إحت ِّ
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حيث تظهر ببل    7ين يف دانيال مل خصائص الوحوش الثالثة املذكور حييتم وصف املسيح الكذَّاب على أنَّه   (2

 ( الكذَّاب4:7كاألسد  للمسيح  وسيكون  متاماا كنبالتكلُّ   إمكانية  (.  العامل  ت ذهل  عظيمة  أبمور  وخذنصَّر م 

الثان الذي نعرف أنَّه ي شري إىل مادي وفارس فإنَّه ي شبَّه لدبٍ  )  ا 5:7ملك ببل. أمَّا الوحش  ( والذي رِبَّ

( إشارة إىل سرعة االسكندر العظيم 6:7على شراسة وقوَّة املسيح الكذَّاب. وت شبَّه اململكة الثالثة لنمٍر )  يدلُّ 

آسيا   وغريب  األوسط  الشرق  قهر  للمسيح الذي  سيكون  فإنَّه  وني ِّف. كذلك  سنوات  ثالث  فرتة  خالل 

 الكذَّاب وَملكته القدرة على التجاوب مع األحداث العامليَّة بسرعة متاماا كالنمر. 

 سيلهمه ويقو ِّيه التني )إبليس(. (3

لكن  سيتلقَّ  (4 ذلك،  معىن  يكون  ما  أعرف  ال  قاضية.  يعتربها كثريون  ضربة  الوحش  أحد رؤوس  أن ى  ُي كن 

يتلقى أحد البلدان من حلفائه ما يبدو ضربة قاضية إالَّ أنَّه يتعاىف منها بطريقة أعجوبيَّة. يقول البعض إنَّه 

َمكن أن تكون حماولة إغتيال للوحش لكنَّها لن تكون َميتة. وإذا كان هذا التفسري صحيحاا فإنَّه من دون 

له الذي جيب عبادته.   سه كاإلاألمر على تقدمي نف  وسيساعده هذا  شك ستزداد شعبيته وسريف ِّعه العامل أكثر. 

 2")املقاوم و املرتفع على كل ما يدعى اهلا أو معبودا حىت انه جيلس يف هيكل هللا كاله مظهرا نفسه انه اله"

 ( 4:2تسالونيكي  

العدد   (5 يف  أبسره    3نقرأ  العامل  هنا   اندهش أنَّ  املستخدمة  اليوًننية  الكلمة  وتشري  الوحش.  وتبع 

thoumazō العامل  هو على أنَّ  تقدير واالندهاش. ويبدو أنَّ التشديد يف هذه اآلية   االعجاب والإىل

معه. وّتعلّن نصوص    ستتَّحد  اليت سي عجب ِبا ُي كن لذلك الرجل القيام به من خالل العشر دول    كلَّه 

البعض   يظن  لكن  املستقبل.  إىل  يشريون  وأمثاله  النص  هذا  أنَّ  أعتقد  النص  ال    كهذا  وي دعون 
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Preterists  اذ هذا أي املعاهدون أنَّ هذه األمور حصلت يف القرن األوَّل امليالدي ويصعب عليهم إُت ِّ

 يف القرن األو ل مل يكن بستطاعة أيٍ  من قياصرة روما إهبار العامل أبكمله. النص ببساطة. لكن 

يستطيع   (6 األخرى:"من  الدول  قدرة  ستفوق  احلرب  شن ِّ  على  البالد قدرته  احتاد  يف  التقّن  حماربته؟"فالتقد م 

 العشرة سيسبق كل الدول األخرى وسيعطي الوحش القدرة على إخضاع الشعوب األخرى.  

)ع  (7 طريقة كالمه  جباذبية يف  بعبارات5  سيتحلَّى  وسيتفوَّه  ِبقدور   (،  وسيكون  والعجرفة.  إقناع التجديف  ه 

  الظل مقارنة به. األمر الذي يضع أدولف هتلر يف   ، اآلخرين بكالمه

حربا على القد ِّيسي. وتذكَّر أنَّ   يشنَّ وأنيت هنا إىل اجلزء الذي ال أحب وهو أنَّه ست عطى له السلطة لكي   (8

. وتذكَّر أيضاا أنَّ سلطة املسيح الكذَّاب على العامل أمجع ستمتد على 25:7هذا ما نقرأ عنه أيضاا يف دانيال 

املدة الزمنيَّة نفسها               5:13ن ونصف زمان(. ويذكر رؤاي  مان وزماًن ث سنوات ونصف السنة )ز فرتة ثال

ال األمَّة  تتَّبع  السنة             اليت حتاثني وأربعي شهراا )ثالث سنوات ونصف  القمرية  الروزًنمة  توي على يهودية 

 يوماا يف السنة(.    360

أ  (9 الذين  هم  يعبدوه،  أن  األرض  من مجيع سكَّان  )ع  سيطلب  احلياة  مكتوبة يف سفر  ليست  (. 8مساؤهم 

سلطته  أنَّ  السابع  العدد  يف  ونقرأ  مجيعهم.  على  ينطبق  ذلك  أنَّ  على  يشد ِّد  املقدَّس  الكتاب  أنَّ  ويبدو 

فوق كل  ولسان.    ستكون  وأمة  وقبيلة  أن شعب  بنظري  بدَّ  امليالدي، وال  األوَّل  القرن  ومل حيصل ذلك يف 

املست على  النص  هذا  م ينطبق  أَّنَّ املرجَّح  ومن  القواني،  هلذه  بملسيح  املؤمنون  خيضع  لن  لكن  قبل. 

مثَّ نقرأ يف سي ضطهدون من أجل ذلك في ساق البعض منهم إىل السجون وي ساق البعض اآلخر إىل املوت.   

سيقوم   11:13رؤاي   الكذَّاب.  النيب  لقب  الكثريون  عليه  وي طلق  دين،  رجل  وهو  اثٍن  رجل  ظهور  عن 

الوحش األوَّل الذي هو النيب الكذَّاب. وسيقوم أبمرين جيعالن املؤمني   جزات وسي جرب الناس على عبادةبملع
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الرجلي: يتمرَّدوا على ذلك  )القد ِّيسي( أن  ت نتنكنلَّمن "  بملسيح  ، حنىتَّ  اْلونْحشِّ لِّص ورنةِّ  ي  ْعطِّين ر وحاا  أنْن  ونأ ْعطِّين 

مجنِّي ونجينْعنلن   ، اْلونْحشِّ ي  ْقت نل ونن ص ورنة   اْلونْحشِّ  لِّص ورنةِّ  ينْسج د ونن  الن  الَّذِّينن  ، .عن  وناْلكِّبنارن غنارن  الص ِّ اجلْنمِّيعن:  ونجينْعنلن 

ب ْهن  نٌة عنلنى يندِّهِّمِّ اْلي ْمىنن أنْو عنلنى جن ْقدِّرن أنحنٌد أنْن ونأنْن الن ي ن  تِّهِّْم،وناألنْغنِّيناءن وناْلف قنرناءن، وناألنْحرنارن وناْلعنبِّيدن، ت ْصننع  هلن ْم مسِّ

امسِّهِّ  أنْو عندند   اْلونْحشِّ  اْسم   أنوِّ  منة   الس ِّ لنه   منْن  إِّ الَّ  ينبِّيعن،  أنْو  ف نْلينْحس ْب عندندن .ينْشرتنِّين  ف نْهٌم  لنه   احلِّْكمنة ! منْن  ه ننا 

تُّونن  تٌَّة ونسِّ تُّمِّئنٍة ونسِّ ، فنإِّنَّه  عندند  إِّْنسناٍن، ونعندند ه : سِّ  ( 18-15:13اي يوحنا  ")رؤ اْلونْحشِّ

يرفضون (10 الذين  ويهد ِّد  له  بلسجود  الناس  فيها  َيمره  الكذَّاب  للمسيح  تتكلَّم   كذل  سيضع صورة 

ا ترتبط بتحذير 15-14:13)رؤاي يوحنا   أين ستكون هذه الصورة، لكنَّها رِبَّ النص  (. وال ي ذكر يف هذا 

ُّ قنائِّمنةا يفِّ اْلمنكنانِّ اْلم قندَّسِّ فنمنىتن ننظنْرمت ْ »رِّْجسنةن اْلْن "يسوع املؤمني بلتايل:   « الَّيتِّ قنالن عنن ْهنا دنانِّيآل  النَّيبِّ -رنابِّ

اْلقنارِّئ   ونلنْن ينك ونن   ...لِّي نْفهنمِّ  إِّىلن اآلنن  اْلعناملنِّ  اءِّ  ابْتِّدن ثْ ل ه  م ْنذ   يٌق عنظِّيٌم ملْن ينك ْن مِّ يننئٍِّذ ضِّ " )مىت .ألننَّه  ينك ون  حِّ

اللغة االنكليزية عبارة "ضيق" بينما تسخدم ترمجات أخرى ت  ( 21و  24:  15 ستخدم بعض الرتمجات يف 

عبارة "انزعاج أو اضطراب". ونقرأ يف رسالة تسالونيكي الثانية ما كتبه الرسول بولس عن املسيح الكذَّاب: 

 2" )هرا نفسه انه الهاملقاوم و املرتفع على كل ما يدعى اهلا أو معبودا حىت انه جيلس يف هيكل هللا كاله مظ"

 ( 4:2تسالونيكي  

حلكمه: (11 لوالئهم  تشري  عالمة  بُتاذ  ألمره  اْلضوع  على  اجلميع  غنارن "  سيجرب  الص ِّ اجلْنمِّيعن:  ونجينْعنلن 

نٌة عنلنى يندِّهِّمِّ اْلي ْمىنن  ، ت ْصننع  هلن ْم مسِّ ، وناألنْغنِّيناءن وناْلف قنرناءن، وناألنْحرنارن وناْلعنبِّيدن ب ْهنتِّهِّْم،ونأنْن الن ي نْقدِّرن   وناْلكِّبنارن أنْو عنلنى جن

منة  أنوِّ اْسم  اْلونْحشِّ أنْو عندند  امسِّهِّ  ه ننا احلِّْكمنة ! منْن لنه  ف نْهٌم ف نْلينْحس ْب .أنحنٌد أنْن ينْشرتنِّين أنْو ينبِّيعن، إِّ الَّ منْن لنه  الس ِّ

، فنإِّنَّه  عندند  إِّْنسناٍن، ونعندند ه   تُّونن عندندن اْلونْحشِّ تٌَّة ونسِّ تُّمِّئنٍة ونسِّ   (.18-16:13" )رؤاي يوحنا  : سِّ
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 عالمة الوحش

ُي كن أن يستحيل بيع أو شراء أي شيء من دون إمتالك عالمة؟ مل ُير وقت عرب العصور حي تعتذَّر على أيٍ   كيف 

الكوم بوجود  أمَّا  النقديَّة.  العملة  إستخدام  دون  من  الشراء  أو  البيع  شأنه  املصرفية بمهما كان  واحلسابت  يوتر 

ألقِّ نظرة على املنتوجات املصرفيَّة يف عاملنا اليوم فأصبح من السهل التعامل التجاري من دون عملة نقديَّة.  والبطاقات

عليه األرقام  والحظ  املتاجر  من  تشرتيها  ب  ا اليت  ي سمى  ما   RFID   (Radio Frequencyبطاقة  أو 

Identification    ترد د م الراديوأو حتديد  األقراص (وجات  نراها على علب  اليت  البطاقات  . ومثال على ذلك 

ة.   املدجمَّ

هل تعلم أنَّ العديد من املؤسسات األساسيَّة يف الوالايت املتحدة األمريكية وكندا وأوروب وحىت يف مناطق كثرية يف 

هتيء   فيهالعامل  مثبة  شرحية  منتج  ألي  يكون  ويفRFID ت سمى  أن  بروكتور   1999العام    ؟  شركات   إجتمعت 

ل وتالحق كل املعلومات من االنتاج إىل MIT وغامبل وجيليت و للتفكري برتقيم املنتجات وتزويدها بشرحية ت سج ِّ

حي وصوهلا إىل املستهلك. وإنَّ كل شرحية بلرغم من صغر حجمها الذي ال يتعدَّى النقطة موصولة هبوائي صغري 

ويرسلها إىل جهاز قارىٍء. وُيكن هلذا اجلهاز التمييز بي الشرائح ألنَّ كل منها حيمل   يلتقط الطاقة الكهرومغناطسيَّة

العامل   الشركات عرب  العديد من  تنفيذ هذه اْلطَّة يف أجهزة  ا. وقد بدأ  ملتابعة كل منتج إىل حي رقماا تسلسليًّا فريدا

قنينةوصوله إىل املستهلك.   الر   كوكا  حالياا، حتمل كل  العامل، لكن خالل كوال مثالا  مز الشريطي نفسه يف كل أحناء 

ال       تكنولوجيا  إستخدام  ومع  القادمة  قنيستحم  RFIDالسنوات  معامالت نل كل  وستتم كل  هبا.  رقماا خاصًّا  ة 

الثانية  الطريقة  أمَّا  الزبون وي ضاف ذلك إىل "سجل ِّه".  ائتمان  الشراء والبيع بواسطة جهاز رقمي حبيث مت سح بطاقة 

يف   ي مسح الرمز الشريطي عن بعد من خالل مالبسك أو حمفظتك أو حقيبتك حىت من دون علمك أو موافقتكفه

خر بجلهاز القارىء الصحيح. وإنَّ هذا األمر يعطي الغربء بطريقة أو أبخرى القدرة على حال حتكَّم الشخص اآل
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ُتيَّل أن تدخل من خالل بب حيمل جهازاا التجسُّس عليك، فيعرفون عن بعد من تكون وماذا تلبس وماذا حتمل.  

فإنَّه   قارًئا في حد ِّد ما الكتب اليت حتملها يف حقيبتك وماركة ثيابك الداخليَّة. بالضافة إىل إدراج شرحية مع كل منتج

 يتم العمل على ُتصيص كل إنسان بشرحية ُي كن مسحها عند شراء منتٍج ما. 

http://www.youtube.com/watch?v=XVcqoO761po 

http://www.youtube.com/watch?v=sDyqhcy1L-0 

 

عمليَّة حتويل األموال من الشاري إىل البائع، لكن من املرجَّح أن يتمَّ ذلك من خالل مترير   السابقان  ال ي ظهر الفلمان

الف هذه  وتبدو  رقميَّة.  بطريقة  األموال  وحتويل  مصرفك  تفاصيل  قراءة  فتتم  قارئة  ماكينة  فوق  خاصَّة اليد  َمتازة  كرة 

حي لن يستطيع االنسان شراء أو بيع أيَّة سلعة من دون أن بلنسبة لالرهابيي الذين تسه ل مالحقتهم. وسيأيت وقت  

ُيكنه مالحقة كل جهازاا مسَّته "وحدة تتب ع األشخاص"    IBM. وقد إبتكرت شركة  تكون الرقاقة مزروعة يف جلده 

الناشطتان حلقوق املستهلك كاثرين ألبريتش وليز ماكينتاير كتابا  2اتك. أصغر تفاصيل حي  مشرتايتك ومراقبة وكتبت 

إىل ماذا ستؤول تلك األجهزة من   التنب ه  ضرورة مسيحية ب  ليست بلضرورة وحبثتا من وجهة نظر    Spychipsأمستاه  

 الشخصيَّة واحلر ِّيَّة الفرديَّة.   مفاجآت. وينب ِّه حىت الذين ال يقرأون الكتاب املقدَّس من خسارتنا املستقبلية للمسافة

ا. ففي بعض البلدان املتطو ِّرة)مثل والييت شيكاغو بملقابل،  لكن   سعيترب البعض هذا التطو ر التكنولوجي أمراا جي ِّدا

وميامي( يقرأ جهاز رقم تسلسل سيَّارتك على الطرقات السريعة اليت ت ستخدم مقابل املال وي سحب املبلغ من رصيدك 

ع وجود ابّن من خالل رقم هاتفه، وال ُيكنه إخفاء مكان وجوده. بَّ كنّن مقابل مبلغ من املال أن أتت. أو ُيتيكيًّاأوتوما

 
2 Spychips, written by Katherine Albrecht and Liz Mcintyre, Published by Nelson Current, Page 34 
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ا أضف إىل أنَّه ُي كنّن معرفة السرعة اليت يقود فيها سيَّارته. هناك نتائج وإمتيازات جي ِّدة هلذا التطو ر التقّن ّتعله   مفيدا

ر قبول ال  الشخصيَّة لآلخرين.   سادهم ولو عىن ذلك تسر ب معلوماهتمناس لزرع الشرحية يف أجومرحياا، وهذا يفس ِّ

نَّه بوجود االرهاب يف العامل ستساعد هذه الشرحية، اليت سيضطر على اجلميع زرعها يف أجسادهم، ويقول البعض إ    

وي قال أنَّ ة واحلر ِّيَّة الفرديَّة.  املسافة الشخصيَّ على ضبطه واحلفاظ على السالمة العامة. لذلك يستحق األمر خسارة  

يف حال متَّ  بسهولة  أعضاء العائلة املالكة الربيطانية حيملون شرحية يف أجسادهم تساعد األقمار الصناعيَّة على إجيادهم

على وفك ِّر مثالا يف االفادة اليت تقد ِّمها تلك الشرائح للجيش. ففي حال ج رِّح أحد اجلنود وهو  .  مقابل فدية  خطفهم

أ صيبت طائرته. فك ِّر    ن ي عتقل. أو ُي كن إجياد طيَّارٍ وشك أن يتم اعتقاله ُي كن لألقمار الصناعيَّة أن حتد ِّد مكانه قبل أ

أيضاا بملتاجر: ال ُي كن سرقة أي منتج أو قطعة ثياب فمالحقتها سهلة. وسيكون بالمكان مالحقة كل شيء على  

. لكن، املسيح الكذَّاب  َملكة  كن بيع أو شراء أي منتج إن مل حيمل مسة ولن ُي  .  RFID كوكب األرض من خالل

اذ مسة الوحش هو ِبثابة بيع روحك للمسيح الكذَّاب إذ املطلوب عندها هو  مث َّ " صورة املسيح الكذَّاب: ل السجود  إُت ِّ

ٌد ينْسج   لٌِّث قنائِّالا بِّصنْوٍت عنظِّيٍم: »إِّْن كنانن أنحن ب ْهنتِّهِّ أنْو عنلنى تنبِّعنه منا منالنٌك اثن نتنه  عنلنى جن د  لِّْلونْحشِّ ونلِّص ورنتِّهِّ، وني نْقبنل  مسِّ

ْرفاا يفِّ كنْأسِّ غنضنبِّهِّ، وني  عنذَّب  بِّنناٍر ونكِّرْبِّيتٍ   يندِّهِّ،  أنمنامن اْلمنالنئِّكنةِّ   ف نه ون أنْيضاا سنينْشرنب  مِّْن َخنْرِّ غنضنبِّ هللاِّ، اْلمنْصب وبِّ صِّ

ين ونأنمن   .(10-9:14" )رؤاي يوحنا  امن اْلْنر وفِّ اْلقِّد ِّيسِّ

 إضغط على الربط التايل لرتى بعض األمور اليت حتدث يف العامل:

https://www.youtube.com/watch?v=BWgUTrvRlA4 

وهو  يسوع سريجع  إنَّ  ببساطة،  الذي حيدث؟  ما  األفضل.  إىل  دائماا  وليس  بسرعة،  يتغريَّ  عامل  نعيش يف  إنَّنا 

ب وا وناْرف نع وا ر ؤ وسنك ْم ألننَّ جننناتنك ْم ت نْقرتنِّب  ونمنىتن ":القائل أنْت هذِّهِّ تنك ون ، فنانْ تنصِّ     (.28:21")لوقا  ابْ تندن
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أيضاا أن        الوقت  إنَّه  إطاعة صوته والسري بإلُيان.  ونتدرَّب على  املسيح  الشركة مع  نتعمَّق يف  لكي  الوقت  إنَّه 

هل املوت؟  بعد  ستذهب  أين  املوت   تتأكَّد  قهر  أنَّه  النبو ِّيَّة  الكتابت  خالل  من  وضوح  بكل ِّ  أخربًن  لقد  تعرفه؟ 

ْسمِّ الرَّب ِّ   واجلحيم وأنَّه سيعود من أجل شعبه؟ هل سلَّمت حياتك له؟ هل هو خمل ِّصك؟ "  ونينك ون  ك لُّ منْن ينْدع و بِّ

 ."خينْل ص  

 أعطِّ قلبك له بلكامل وثق به فلن تندم! 

 ب، بعد التفكري مبا قرأُت اليوم، أريد أن يكون لدي التأكيد أين ِّ سأكون معك يف األبديَّة. إين ِّ أيُّها اآل  صالة:

غفر خطاَّيي. أريد أن أعيش لك وأسري معك. أستلم منك هبة احلياة األبديَّة اليت أسل ِّم حيات لك، وأرجوك أن ت

. أشكرك ألنَّه مات  أن أكون معك يف األبديَّة. مكاين حَّتَّ أمتكَّن من إشرتيتها يل من خالل موت ابنك بداًل عّن ِّ

    (.17:5كورنثوس    2أرجوك أن أتت إىل حيات وجتعلّن إنسااًن جديًدا. )
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