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امأل الفراغات بعد قراءة كل نص من الكتاب المقدس.
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القصة . . .

أخبار األيام الثاني 21-11:36

ك

كان أول خلق عالمنا مع توازن مثالي في الطبيعة.
الرجل والحيوانات والنباتات تعيش في انسجام كامل ،
ولكنمع مدخل الخطيئة  ،وغيرت كل شيء .بدأ رجل يأكل
الحيوانات  ،والحيوانات وبدأ يأكل بعضها بعضا .ظهرت
الشوك والحسك تينا في كل مكان .المنضب ويالت الخطيئة
ك
حتى التربة .قال اهلل لقايين ِ :
ُع ِط َي َ
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وهذاهو أحد األسباب التي أمر الرب لبني إسرائيل على بقية
األراضي الزراعية كل سنة السابعة
(سفر الخروج  .)11 ،10:23فإنه يعطي
األرض فرصة الستعادة حيويتها  ،وتوفير
محصول المتطوعين من أجل الفقراء
لتناول الطعام .لكنها تجاهلت معظم شعب
اهلل هذا القانون أو رفضت ببساطة أن
يلتزم به .ثم جاء يوم القيامة المروعة.
نبوخذ نصر  ،ملك بابل  ،جاءوأعدم
ليهوذا الذين ثاروا ضده .أجريت قبالة
اآلخرين إلى مدينة بابل الذهبي .وفي
الوقت نفسه  ،يكمن في ارض اسرائيل
"ح َّتى
بهدوء في حالة خراب  ،حتى انها َ
َت ْس َت ْو ِف َي ا َ
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َغ ْي ِر ِإ ْن َت ٍ
ين َس َنةً 2 ".أخبار األيام  .21:36في
َس ْب ِع َ
نهاية  07عاما  ،عاد الناجون إلى كنعان
إلعادة زراعة األرض الموعودة وإعادة بناء
القدس.
للحصول على  6000عاما حتى اآلن  ،يسوع
قد بذر بذور االنجيل .الكتاب المقدس
يخبرنا أن "يوم واحد مع الرب وألف سنة 2 ".بطرس .8:3
قريبا سوف يأتي يسوع الملك لموسم الحصاد في العالم.
وسيتم ذبح بعض من سطوع مجيئه  ،وسوف يتم تنفيذ بقية
قبالة إلى مملكته الذهبي .ثم هذا الكوكب متعب القديمة
االحتفاظ السبت  1000عاما!

.١ماهي األحداث التي تشير إلى بداية األف سنة؟
 1تسالونيكي  16:4ألَنَّ _______________ نَف َْس ُه _______________ ِم َن
يس َمالَئِ َك ٍةَ ،و ُي َب َّو ُق فِي ُبوقٍ إِله ٍِّيِ ،ع ْن َدئِ ٍذ
َّ
الس َما ِء َحال ََما ُي َد ِّوي أ َ ْم ٌر بِال َّت َج ُّم ِعَ ،و ُي َنا ِدي َر ِئ ُ
_______________ األَ ْم َواتُ فِي ال َْم ِسي ِح أ َ َّوالً.
رؤيا َ 5 ،4:20وقَ ْد َعا ُدوا إِلَى الْ َح َيا ِةَ ،و َملَكُوا َم َع ال َْم ِسي ِح _______________ َس َن ٍة.
َه ِذ ِه ِه َي _______________ األُولَى .أ َ َّما َب ِق َّي ُة األَ ْم َو ِ
ات فَالَ َي ُعودُونَ إِلَى الْ َح َيا ِة َح َّتى
تَ ْنق َِض َي األَل ُْف َس َن ٍة.
مالحظة  :وغالبا ما تسمى سنة  1000من  20رؤيا األلفية .كلمة "األلفية الجديدة"
هو مجرد مركب من كلمتين الالتينية " :ملي"  ،بمعنى " ، "1000و "السنة"
 ،مما يعني ان المجيء الثاني ليسوع وقيامته من عالمة الصالحين بداية
"سنوات" 1000 .سنة .وسيتم رفع القديسين من جميع األعمار (كما هو موضح
"المباركة والمقدسة" في اآلية  )6في هذه القيامة األولى.

	.٢ماذا سوف يحدث في القيامة االولىالماضي؟
 1كورنثوس َ 52 ،51:15و َها أَنَا أَك ِْش ُف لَ ُك ْم ِس ّرا ً :إِنَّ َنا ل َْن نَ ْرقُ َد َج ِميعاًَ ،ولَ ِك َّن َنا
_______________ َج ِميعاً ،فِي لَ ْحظَ ٍةَ ،ب ْل فِي طَ ْرفَ ِة َع ْينٍ ِع ْن َد َما ُي ْن َف ُخ فِي الْ ُبوقِ
األَ ِخيرِ .فَإِنَّ ُه َس ْو َف ُي ْن َف ُخ فِي الْ ُبوقِ  ،فَ َيقُو ُم األَ ْم َواتُ ِبالَ انْ ِحالَ ٍلَ .وأ َ َّما نَ ْح ُن ،ف ََس َن َت َغ َّي ُر.
يع إِلَى ُصو َر ٍة ُمطَا ِب َق ٍة ل ِ َج َس ِد ِه
فيليبي  21:3الَّ ِذي َس ُي َح ِّو ُل َج َس َدنَا الْ َو ِض َ
ٍ
_______________َ ،وفْقاً ل ِ َع َملِ قُ ْد َر ِت ِه َعلَى إِخْضَ ا ِع ك ُِّل شَ ْيء ل ِ َنف ِْس ِه.
 2تسالونيكي ِ 8:2ع ْن َدئِ ٍذ َس َيظْ َه ُر ا ِإلن َْسانُ ال ُْم َت َم ِّر ُد ظُ ُهورا ً َجلِ ّياً فَ ُيبِيدُهُ ال َّر ُّب َي ُسو ُع
ِب َن ْف َخ ِة فَ ِم ِه _______________ ِب َب َها ِء ظُ ُهور ِِه ِع ْن َد َع ْو َدتِ ِه.
رؤيا  21 ،20 ،18:16فَ َح َدث َْت ُب ُر ٌ
يف
وق َوأ َ ْص َواتٌ َو ُر ُعو ٌد _______________ َعنِ ٌ
َ
َ
لَ ْم تَشْ َه ِد األَ ْر ُض لَ ُه َمثِيالً ُم ْن ُذ ُو ِج َد ا ِإلن َْسا ُن َعلَى األ ْر ِض ،ألنَّ ُه كَانَ ِزلْ َزاالً َعنِيفاً
ِج ًّدا! َ ...و َه َر َب ِت الْ ُج ُز ُر كُلُّ َهاَ ،وا ْخ َتف ِ
الس َما ِء َعلَى ال َّن ِ
اس
َت الْ ِج َب ُالَ .وت ََساقَ َط ِم َن َّ
اس َعلَى الل ِه
_______________ كَبِي ٌر ،ك ُُّل َح َّب ٍة ِم ْن ُه ِب ِم ْق َدا ِر َو ْزنَ ٍة َوا ِح َد ٍة ،فَ َج َّد َف ال َّن ُ
ب َِس َب ِب َه ِذ ِه الْ َبلِ َّي ِة الشَّ ِدي َد ِة ِج ًّدا.
ِ
الس َماءَ ،و ِب َي ِد ِه ِم ْف َت ُاح الْ َها ِو َي ِة َو ِسل ِْسلَ ٌة َع ِظ َيم ٌة
رؤيا  2 ،1:20ث ُ َّم َرأ َ ْي ُت َمالَكاً نَا ِزالً ِم َن َّ
يس أ َ ِو الشَّ ْيطَانُُ _______________ ،م َّد َة
قَ َّي َد ِب َها ال ِّت ِّن َ
ين ،أ َ ِي الْ َح َّي َة الْ َق ِد َيمةََ ،و ُه َو إِ ْبلِ ُ
أَل ِْف َس َن ٍة.
مالحظة  :انظر الرسم البياني  1000سنة في الصفحة  6لالطالع على موجز
لألحداث التي ستجري  1000سنة حيث تبدأ.

	.٣سيتم رفع منظمة الصحة العالمية في القيامة الثانية  ،وعندما سوف
يستغرق مكان؟
يع َم ْن فِي
يوحنا  29 ،28:5الَ تَ َت َع َّج ُبوا ِم ْن َهذَا :ف ََس ْو َف تَأْتِي َسا َع ٌة َي ْس َم ُع فِي َها َج ِم ُ
الصال ِ َح ِ
ات َي ْخ ُر ُجونَ فِي الْ ِق َيا َم ِة ال ُْم َؤ ِّد َي ِة
الْ ُق ُبو ِر َص ْوتَ ُه ،فَ َي ْخ ُر ُجونَ ِم ْن َها :فَالَّ ِذ َ
ين َع ِملُوا َّ
ين َع ِملُوا _______________ فَ ِفي الْ ِق َيا َم ِة ال ُْم َؤ ِّد َي ِة إِلَى
إِلَى الْ َح َيا ِةَ ،وأ َ َّما الَّ ِذ َ
_______________.
َ
ِ
ِ
ِ
رؤيا  5:20أ َ َّما َب ِق َّي ُة األ ْم َوات [األشرار] فَالَ َي ُعودُونَ إلَى الْ َح َياة َح َّتى
_______________ األَل ُْف َس َن ٍة.
مالحظة  :يتم رفع األشرار في القيامة العامة الثانية في نهاية سنة .1000
––٢

	.٤ما هو الشرط من األرض خالل األف سنة؟
أشعياء َ 1:24ها إِنَّ ال َّر َّب ُي ْخر ُِب أ َ ْر َض َي ُهوذَا _______________ َو َي ْقلِ ُب َو ْج َه َها
َو ُيشَ ِّت ُت ُسكَّانَ َها.
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َّ
َ
أرمياء  26-23:4تَأ َّمل ُْت األ ْر َض فإذَا ه َي _______________ َخاو َيةٌَ ،وتَطل ْع ُت إلَى
َّت َح ْولِي فَلَ ْم
الس َما ِء فَإِذَا ِه َي ُمظْلِ َمةٌ .نَظَ ْرتُ إِلَى الْ ِج َبا ِل َوإِذَا ِب َها تَ ْرتَج ُِف ... ،تَلَف ُّ
َّ
أ َ ِج ْد إِن َْساناًَ ،وإِذَا ك ُُّل الطُّ ُيو ِر قَ ْد َه َر َب ْت .نَظَ ْرتُ َوإِذَا بِاألَ ْر ِض الْ َخ ِصي َب ِة قَ ْد تَ َح َّول َْت إِلَى
يع _______________ أَطْالَالً أ َ َما َم ال َّر ِّب َوأ َ َما َم غَضَ ِب ِه ال ُْم ْح َت ِد ِم.
َب ِّر َّي ٍةَ ،وأ َ ْص َب َح ْت َج ِم ُ
وم ِم ْن أَق َْصى
أرمياء َ 33:25و َي ْن َت ِش ُر _______________ غَضَ ِب ال َّر ِّب فِي َذل ِ َك الْ َي ِ
وح َعلَ ْي ِه ْم أ َ َح ٌدَ ،والَ ُي ْج َم ُعونَ َوالَ _______________َ ،ب ْل
األَ ْر ِض إِلَى أَق َْصا َها .الَ َي ُن ُ
َي ِصي ُرونَ نُفَا َي ًة فَ ْو َق َسطْ ِح األَ ْر ِض.
مالحظة  :سيتم األرض دمرت تماما من جراء الزلزال وعواصف البرد التي
تضرب في دورتها الثانية يسوع القادمة .سوف تترك في الظالم الدامس.
سوف شخصا كذب تتناثر عبر سطح األرض  ،مع عدم وجود الحداد واحد
 ،ألنه نسيتم تركشخص على قيد الحياة .وسوف تكون جميع الصالحين
في السماء  ،واالشرار سيتم جميعا في عداد األموات( .انظر الملحق على
"الهاوية".).

	.٥حيث سوف تكون القديسين خالل السنوات  ، 1000وما سوف تقوم
به؟
يوحنا َ 3:14و َب ْع َد َما أ َ ْذ َه ُب َوأ ُ ِع ُّد لَ ُك ُم ال َْمكَانَ أ َ ُعو ُد إِلَ ْي ُك ْم َوآ ُخ ُذكُ ْم إِل ََّي،
_______________ َح ْيثُ _______________ أَنَا.
رؤيا  4:20ث ُ َّم َرأ َ ْي ُت ُع ُروشاً ُمنِ َح الْ َجال ِ ُسونَ َعلَ ْي َها َح َّق _______________َ ... .وقَ ْد
َعا ُدوا إِلَى الْ َح َيا ِةَ ،و َملَكُوا َم َع ال َْم ِسي ِح أَل َْف َس َن ٍة.
 1كورنثوس  3 ،2:6أ َ َما تَ ْعل َُمونَ أَنَّ _______________ َس َي ِدي ُنونَ الْ َعالَ َم؟  ...أ َ َما
ين ال َْمالَئِ َكةَ؟
تَ ْعل َُمونَ أَنَّ َنا َس َن ِد ُ
مالحظة  :خالل السنوات  1000القديسين سيكون في السماء  ،والمشاركة
في الحكم .فهي لن تقرر من الذي يتم حفظها أو فقدت  ،ألن اهلل سوف يكون
بالفعل هو الذي يحدد .فإنها تؤكد ببساطة أحكام اهلل" .للحصول على أحكامك
وتقدم واضح" 40:51 .الوحي .وسيتم التأكيد على نزاهة عقوبة اهلل لاللمفقودة ،
فضال عن مكافآت للمتقين (رؤيا  .)12 ،11:22هذه المرحلة من الحكم لصالح
القديسين .على سبيل المثال  ،لنفترض أن تحصل على السماء ويكتشف
أن القس الحبيب ليس هناك  ،حتى اآلن بعض الجنائية الشائنة وهناك!
ربما كنت بحاجة تفسيرا لذلك .فإن المالئكة يهدينا من خالل كتب االرقام
القياسية لتسوية أي شكوك .في نهاية هذه المرحلة من الحكم  ،وسوف نكون
جميعا على قناعة تامة من عدل اهلل  ،والحب  ،وتعامله مع جميع نزيهة.
وسوف يعلنون "للحصول على الحقيقي والصالحين وأحكامه" 20:91 .الوحي.
(انظر ملحق بعنوان "مخطط األف سنة.)".

	.٦ماذا سيحدث في نهاية السنوات 1000؟
زكريا  9 ،5 ،4 ،1:14انْظُ ُروا َها ُه َو َي ْو ٌم ُم ْقب ٌِل لِل َّر ِّبُ ،يق َْس ُم فِي ِه َما ُسلِ َب
ِم ْن ُك ْم فِي َو َس ِط ُك ْمَ ... .وتَ ِق ُف قَ َد َما ُه فِي َذل ِ َك الْ َي ْو ِم َعلَى _______________
_______________ الْ ُم ْم َت ِّد أ َ َما َم أُو ُرشَ لِي َم بِاتِّ َجا ِه الشَّ ْرقِ _______________ ،
َج َب ُل ال َّز ْي ُتونِ إِلَى شَ طْ َر ْينِ َ ...و َيأْتِي ال َّر ُّب إِلَهِي فِي َم ْوكِ ٍب ِم ْن َج ِمي ِع قِ ِّد ِ
يسي ِه... .
َو َي ْملِ ُك ال َّر ُّب َعلَى األَ ْر ِض كُلِّ َهاِ.
رؤيا َ 2:21وأَنَا َرأ َ ْي ُت ال َْم ِدي َن َة ال ُْم َق َّد َسةَ ،أُو ُرشَ لِي َم الْ َج ِدي َدةَ_______________ ،
وس ُم َز َّي َن ٌة ل ِ َعر ِ
ِيس َها.
ِم َن _______________ ِم ْن ِع ْن ِد الل ِهُ ،م َج َّه َز ًة كَأَنَّ َها َع ُر ٌ
––٣

مالحظة  :في نهاية سنة  ، 1000والقدس الجديدة مع القديسين داخل سوف
ينزل من السماء واألرض على ما هو اآلن في جبل الزيتون .مشيئة الرب
تتسطح التل إلجراء عادي لموقع الهبوط الكبير في المدينة.

	.٧ماذا سيحدث بعد ذلك الطالق سراح الشيطان من سجنه؟
رؤيا  7 ،5:20أ َ َّما َب ِق َّي ُة _______________ فَالَ َي ُعو ُدو َن إِلَى الْ َح َيا ِة َح َّتى تَ ْنق َِض َي
ين تَ ْنق َِضي األَل ُْف َس َن ٍة _______________ ،الشَّ ْيطَانُ ِم ْن ِس ْجنِ ِه.
األَل ُْف َس َن ٍة ... .فَ ِح َ
مالحظة  :بعد أن يتم إحياء الشرير  ،الشيطان مرة أخرى وسوف تكون حرة
في خداع والتالعب بها.

	.٨ماذا تفعل الشيطان عندما تثار االشرارلمعركة؟
وج
رؤيا  9 ،8:20فَ َي ْخ ُر ُج _______________ األُ َم َم فِي َز َوا َيا األَ ْر ِض األَ ْر َب ِعُ ،ج َ
وجَ ،و َي ْج َم ُع ُه ْم لِلْ ِق َتا ِلَ ،و َع َد ُد ُه ْم كَثِي ٌر ِج ًّدا كَ َر ْملِ الْ َب ْحرِ! فَ َي ْص َع ُدونَ َعلَى ُس ُهو ِل
َو َما ُج َ
األَ ْر ِض الْ َعرِيضَ ِةِ _______________ ،م ْن ك ُِّل َجانِ ٍب ُم َع ْس َك َر الْ ِق ِّد ِ
ين َوال َْم ِدي َن َة
يس َ
ال َْم ْح ُبو َبةَ.
مالحظة  :سوف الشيطان خداع الناس إلى االعتقاد بأن ظلما انه اطيح من
السماء  ،وأنه معا يمكن التقاط المدينة والسيطرة .تحقيق أنهم محرومون
من المدينة المقدسة  ،واألشرار تنظيم هجوم لالستيالء على القدس الجديدة.

	.٩في هذه اللحظة الحاسمة  ،فإن ما توقف كل شيء؟
رؤيا  12 ،11:20ث ُ َّم َرأ َ ْي ُت _______________ َع ِظيماً _______________
الس َما ُء َواألَ ْر ُض ِم ْن أ َ َم ِام الْ َجال ِ ِس َعلَ ْي ِه ،فَلَ ْم َي ْب َق لَ ُه َما َمكَانٌ َ .و َرأ َ ْي ُت األَ ْم َواتَ ،
َه َر َب ِت َّ
اب آ َخ ُر ُه َو ِسج ُِّل
كِ َبارا ً َو ِصغَارا ًَ ،واقِ ِف َ
ين قُ َّدا َم الْ َع ْر ِشَ .وفُتِ َح ِت الْ ُك ُت ُب ،ث ُ َّم فُتِ َح كِ َت ٌ
َ
ِ
ِ
الْ َح َيا ِة _______________ ،األ ْم َواتُ ِب َح َس ِب َما ُه َو ُم َد َّونٌ في تل َْك الْ ُك ُت ِب ،ك ُُّل
َوا ِح ٍد َح َس َب أ َ ْع َمال ِ ِه.
مالحظة  :عرش اهلل سوف تظهر فجأة في السماء فوق المدينة  ،وتبدأ
المرحلة النهائية للحكم .وبالتالي يتم إحضارها الهجوم على مدينة اهلل لوقف
فوري .وسيتم فتح الكتب  ،وستبذل كل شخص في الحياة لتمرير قبله .كل
شيء سيكون مفتوحا للرؤية على األشرار والصالحين (لوقا .)3 ، 20:0

	.١٠ماذا سيحدث بعد أن يتم الحكم على االشرار؟
	رومية  11:14فَإِنَّ ُه قَ ْد كُتِ َب« :أَنَا َح ٌّيَ ،يق ُ
ُول ال َّر ُّب ،لِي _______________
_______________ ُركْ َب ٍةَ ،و َس َي ْع َتر ُِف ك ُُّل ل ِ َسانٍ لِل ِه!».
الس َماءِ
	فيلبي  11 ،10:2لِك َْي تَ ْن َحنِ َي ُس ُجودا ً الِ ْس ِم َي ُسو َع ك ُُّل ُركْ َب ٍةَ ،س َوا ٌء فِي َّ
أ َ ْم َعلَى األَ ْر ِض أ َ ْم تَ ْح َت األَ ْر ِضَ ،ولِك َْي _______________ ك ُُّل ل ِ َسانٍ ِبأَنَّ
اآلب.
يح ُه َو ال َّر ُّب ،ل ِ َم ْج ِد الل ِه ِ
_______________ ال َْم ِس َ
	رؤيا َ 2 ،1:19و َب ْع َد َهذَا َس ِم ْع ُت َص ْوتاً َعالِياً كَأَنَّ ُه َصا ِد ٌر ِم ْن َج ْم ٍع كَبِي ٍر فِي
الس َما ِء َيق ُ
ُولَ « :هلِّلُو َيا! الْ َخال َُص َوال َْم ْج ُد َوالْ َك َرا َم ُة َوالْ ُق ْد َر ُة لِل َّر ِّب إِلَ ِه َنا فَإِنَّ
َّ
_______________ َح ٌّق _______________ ،ألَنَّ ُه َعاق ََب ال َّزانِ َي َة الْ ُك ْب َرى الَّتيِ
أَف َْس َد ِت األَ ْر َضَ ،وانْ َت َق َم ل ِ َد ِم َعبِي ِد ِه ِم ْن َها».

	.١١ماذا سيحدث بعد ذلك؟
الس َما ِء تَ ْنز ُِل َعلَ ْي ِه ْم _______________.
رؤيا َ 9:20ولَ ِك َّن _______________ ِم َن َّ
رؤيا َ 15:20وك ُُّل َم ْن لَ ْم ُي ْو َج ِد ْاس ُم ُه َم ْك ُتوباً فِي ِسج ِِّل الْ َح َيا ِة طُر َِح فِي
_______________ ال َّنارِ!
مالحظة  :اهلل النار ثم ستسقط على االشرار وتشكل بحيرة واسعة الطالق النار
في جميع أنحاء مدينة اهلل .وهذا بدوره النار عليهم جميعا في نهاية المطاف
إلى رماد (مالخي  .)3:4فإن الشيطان ال تملك السيطرة على هذا الحريق  ،وهو
ما يسمى الجحيم .بدال من ذلك  ،سيتم أيضا هو ومالئكته يعاقب في النار ومن
ثم تحولت الى رماد (رؤيا  01:02؛ حزقيال  .)81:82ليس هناك قيامة من هذا
الحريق  ،وهو ما يسمى الموت الثاني (رؤيا .)41:02

يقدم هذا القسم معلومات إضافية للمزيد من المعلومات و الدراسة.

مخطط األف السنة
األحداث التي تبدأ األف سنة:
 .1يعود المسيح لقديسيه  ،ويحيي الموتى الصالحين.
.2تنحر الشرس من قبل الرب للزلزال القادم باالضافة الى ذلك  ،والبرد المدمرة
.3الصالحين الذين يعيشون تتغير  ،واشتعلت بعد ذلك لمالقاة الرب في الهواء.
 .4سحابة يحمل الصالحين الى السماء.

	.١٢بعد اطالق النار ويخرج  ،ما سوف يفعل اهلل لشعبه؟
أشعياء  17:65ألَنَّنِي َها أَنَا _______________ َس َما َو ٍ
ات َج ِدي َد ًة َوأ َ ْرضاً َج ِدي َدةً.
 2بطرس  13:3إِالَّ أَنَّ َناَ ،وفْقاً ل ِ َو ْع ِد ال َّر ِّب ،نَ ْن َت ِظ ُر َس َما َو ٍ
ات َج ِدي َد ًة َوأ َ ْرضاً َج ِدي َدةًَ ،ح ْيثُ
َي ْسك ُُن _______________.
مالحظة  :في نهاية  07سنة من السبي البابلي  ،بنو إسرائيل
وعادإلى أرض الميعاد وإعادة بناء المدينة .بعد األلفية فإن القديسين
،الشاهد يسوع خلق السماوات الجديدة (الغالف الجوي)  ،واألرض الجديدة
مثالية  ،حيث الخطيئة ولن الخلفي مرة أخرى رأسه القبيح (ناحوم .)9:1
استعادةالجنة أن آدم وسيتم وحواء الخطيئة التي فقدت في كل مجدها
.cinedEالسالم والفرح والحب سيكونوالسعادةالمثالية على بقية شعب اهلل إلى
األبد!

	.١٣وأين اهلل والصالحين العيش أخيرا؟
رؤيا  3:21اآلنَ َصا َر َم ْس ِك ُن الل ِه َم َع ال َّن ِ
اسُ ،ه َو _______________
_______________.
متى  5:5طُو َبى لِلْ ُو َد َعا ِء ،فَإِنَّ ُه ْم َس َي ِرث ُونَ _______________.
مالحظة  :كل من اهلل اآلب واهلل االبن سيعيش مع القديسين على األرض
الجديدة .مجرد التفكير في ذلك  ،وجود اهلل ألحد الجيران!

إستجابتك

يقول يسوع " :أذهب إلى إعداد لكم مكانا" يوحنا  .2:14لديه شقة لك في المدينة
المقدسة .هل تقبل اآلن نقدم له الحياة األبدية حتى انه قد تعطيك والدة جديدة

إو�عدادك لمملكته؟
اإلجابة_______________ :

مالحظة  :جميع االشرار وبحرية نعترف بأن اهلل قد نزيهة وعادلة  ،وأنه
حاول يائسا إلنقاذها  ،لكنها اختارت أن يرفضوه علنا والعيش حياة األنانية
الخطيئة .بعد هذا االعتراف العالمي  ،سيتم تسوية الخالف الخطيئة إلى األبد
 ،وسوف تكون آمنة لتدمير فاسقين.

––٤

ملحقات

––٥

 1000سنة

الشروط واألحداث خالل  1000سنة:
 .1القديسين في السماء المشاركة في الحكم من االشرار.
 .2ويضطر الشيطان ومالئكته على البقاء على األرض في الظالم والدمار الكلي.
 .3أي شخص على قيد الحياة على األرض.

األحداث التي تختم  1000سنة:
 .1يعود المسيح مع قديسيه  ،وتنزل المدينة المقدسة على جبل الزيتون.
 .2وبعث األشرار  ،والشيطان يقنع الشرس للهجوم على المدينة المقدسة.
 .3ويحكم على األشرار  ،ثم تعاقب بنيران من السماء أن يلتهم في نهاية المطاف خسر.
 .4يخلق الله السماء الجديدة واالرض الجديدة على أنقاض األرض النقية.

الهاوية
كثي ار ما يساء فهم مصطلح "الهاوية" من رؤيا  .1:20ويترجم ذلك من الكلمة اليونانية " "abusosجذر الكلمة
اإلنجليزية "الهاوية" ،وفي العهد اليوناني القديم  ،يتم استخدام هذه الكلمة لإلشارة إلى األرض  ،خربة مظلمة كما
كان قبل الخلق" .وكانت األرض بدون شكل وباطلة  ،وكان الظالم على وجه العميقة ".سفر التكوين  .2 ،1:1كلمة
" "abusosيستخدم مرة أخرى في لوقا  31:8لتوضيح شرط فيها الشياطين ليس لديهم من امتالك أو التالعب
وخالل السنوات  ،1000الشيطان هو بالسالسل من قبل الظروف " ،التي ينبغي أن يخدع الدول ال أكثر ".الوحي
 .30:02ويمكن لسلسلة حرفية أبدا سلسلة روحية يجري .لن يؤدي إال إلى شيء واحد منعه من اغراء الناس  ،وهذا
هو ما اذا كان هناك أي شخص على قيد الحياة! عندما يأتي المسيح  ،وقتلوا جميع االشرار والصالحين المتخذة
إلى السماء  ،لذلك الشيطان ومالئكته وقاصرة على هذا الكوكب مع أي شخص الغراء 1000 .سنة سوف يتجولون
وها ثمرة تمردهم .لم يسبق أن وضع سلسلة مزعجة أكثر من الظروف مزورة .وهو بهذه الطريقة ال بد أن الشيطان
ومالئكته" .ويتم تجميعها معا  ،كما يتم جمع السجناء في حفرة  ،ويجب أن يصمت في السجن  ،وبعد أيام كثيرة
يجب أن تكون زيارتهم" .اشعياء .22:42

