
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 
حتى التربة. قال اهلل لقايين : "ِعْنَدَما َتْفَلُحَها َلْن ُتْعِطَيَك 

َخْيَرَها، َوَتُكوُن َشِريدًا َوَطِريدًا ِفي اأَلْرِض«." سفر التكوين 
.12:4

وهذاهو أحد األسباب التي أمر الرب لبني إسرائيل على بقية 
األراضي الزراعية كل سنة السابعة 

)سفر الخروج 10:23، 11(. فإنه 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 

بهدوء في حالة خراب ، حتى انها "َحتَّى 
َها َبِقَيْت ِمْن  َتْسَتْوِفَي اأَلْرُض ُسُبوَتَها، ِإْذ َأنَّ
اِم َخَراِبَها َحتَّى اْنِقَضاِء  َغْيِر ِإْنَتاٍج ُكلَّ َأيَّ

َسْبِعيَن َسَنًة." 2 أخبار األيام 21:36. في 
نهاية 07 عاما ، عاد الناجون إلى كنعان 

إلعادة زراعة األرض الموعودة وإعادة بناء 
القدس.

 
للحصول على 6000 عاما 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 1000 عاما!

أخبار األيام الثاني 11:36-21القصة . . .

الدرس
امأل الفراغات بعد قراءة كل نص من الكتاب المقدس.

 ١.  ماهي األحداث التي تشير إلى بداية األف سنة؟
�1 تسالونيكي 16:4 ألَنَّ _______________ نَْفَسُه _______________ ِمَن  �

، ِعْنَدئٍِذ  ُق فِي ُبوٍق إِلِهيٍّ ِع، َوُيَناِدي َرِئيُس َمالَئَِكٍة، َوُيَبوَّ ي أَْمٌر ِبالتََّجمُّ َماِء َحالََما ُيَدوِّ السَّ
الً. _______________ األَْمَواُت فِي الَْمِسيِح أَوَّ

�رؤيا 4:20، 5 َوقَْد َعاُدوا إِلَى الَْحَياِة، َوَملَُكوا َمَع الَْمِسيِح _______________ َسَنٍة.  �
ُة األَْمَواِت فاَلَ َيُعوُدوَن إِلَى الَْحَياِة َحتَّى  ا َبِقيَّ َهِذِه ِهَي _______________ األُولَى. أَمَّ

تَْنَقِضَي األَلُْف َسَنٍة.

مالحظة : وغالبا ما تسمى سنة 1000 من 20 رؤيا األلفية. كلمة "األلفية الجديدة" 
هو مجرد مركب من كلمتين الالتينية : "ملي" ، بمعنى "1000" ، و "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 6( في هذه القيامة األولى.

 ٢.  ماذا سوف يحدث في القيامة االولىالماضي؟
�1 كورنثوس 51:15، 52 َوَها أَنَا أَكِْشُف لَُكْم ِسّراً: إِنََّنا لَْن نَْرقَُد َجِميعاً، َولَِكنََّنا  �

_______________ َجِميعاً، فِي لَْحظٍَة، َبْل فِي طَْرفَِة َعْيٍن ِعْنَدَما ُيْنَفُخ فِي الُْبوِق 
ُر. ا نَْحُن، فََسَنَتَغيَّ األَِخيِر. فَإِنَُّه َسْوَف ُيْنَفُخ فِي الُْبوِق، فََيُقوُم األَْمَواُت ِبالَ انِْحالٍَل. َوأَمَّ

ُل َجَسَدنَا الَْوِضيَع إِلَى ُصوَرٍة ُمطَاِبَقٍة لَِجَسِدِه  �فيليبي 21:3 الَِّذي َسُيَحوِّ �
_______________، َوفْقاً لَِعَمِل قُْدَرِتِه َعلَى إِْخَضاِع كُلِّ َشْيٍء لَِنْفِسِه.

�2 تسالونيكي 8:2 ِعْنَدئٍِذ َسَيظَْهُر اإلِنَْساُن الُْمَتَمرُِّد ظُُهوراً َجلِّياً فَُيِبيُدُه الرَّبُّ َيُسوُع  �
ِبَنْفَخِة فَِمِه _______________ ِبَبَهاِء ظُُهورِِه ِعْنَد َعْوَدتِِه.

�رؤيا 18:16، 20، 21 فََحَدثَْت ُبُروٌق َوأَْصَواٌت َوُرُعوٌد _______________ َعنِيٌف  �
لَْم تَْشَهِد األَْرُض لَُه َمثِيالً ُمْنُذ ُوِجَد اإلِنَْساُن َعلَى األَْرِض، ألَنَُّه كَاَن زِلْزَاالً َعنِيفاً 

َماِء َعلَى النَّاِس  ا! ... َوَهَرَبِت الُْجُزُر كُلَُّها، َواْخَتَفِت الِْجَباُل. َوتََساقََط ِمَن السَّ ِجدًّ
َف النَّاُس َعلَى اللِه  ٍة ِمْنُه ِبِمْقَداِر َوزْنٍَة َواِحَدٍة، فََجدَّ _______________ كَِبيٌر، كُلُّ َحبَّ

ا. ِديَدِة ِجدًّ ِة الشَّ ِبَسَبِب َهِذِه الَْبلِيَّ
َماِء، َوِبَيِدِه ِمْفَتاُح الَْهاِوَيِة َوِسلِْسلٌَة َعِظيَمٌة  �رؤيا 1:20، 2 ثُمَّ َرأَْيُت َمالَكاً نَازاِلً ِمَن السَّ �

َة  ْيطَاُن، _______________ ُمدَّ َة الَْقِديَمَة، َوُهَو إِْبلِيُس أَِو الشَّ َد ِبَها التِّنِّيَن، أَِي الَْحيَّ قَيَّ
أَلِْف َسَنٍة.

مالحظة : انظر الرسم البياني 1000 سنة في الصفحة 6 لالطالع على موجز 
لألحداث التي ستجري 1000 سنة حيث تبدأ.

 ٣.  سيتم رفع منظمة الصحة العالمية في القيامة الثانية ، وعندما سوف 
يستغرق مكان؟

ُبوا ِمْن َهَذا: فََسْوَف تَأْتِي َساَعٌة َيْسَمُع فِيَها َجِميُع َمْن فِي  �يوحنا 28:5، 29 الَ تََتَعجَّ �
َيِة  الَِحاِت َيْخُرُجوَن فِي الِْقَياَمِة الُْمَؤدِّ الُْقُبوِر َصْوتَُه، فََيْخُرُجوَن ِمْنَها: فَالَِّذيَن َعِملُوا الصَّ

َيِة إِلَى  ا الَِّذيَن َعِملُوا _______________ فَِفي الِْقَياَمِة الُْمَؤدِّ إِلَى الَْحَياِة، َوأَمَّ
._______________

ُة األَْمَواِت ]األشرار[ فاَلَ َيُعوُدوَن إِلَى الَْحَياِة َحتَّى  ا َبِقيَّ �رؤيا 5:20 أَمَّ �
_______________ األَلُْف َسَنٍة.

مالحظة : يتم رفع األشرار في القيامة العامة الثانية في نهاية سنة 1000.

 ٤.  ما هو الشرط من األرض خالل األف سنة؟
�أشعياء �1:24َها إِنَّ الرَّبَّ ُيْخرُِب أَْرَض َيُهوَذا _______________ َوَيْقلُِب َوْجَهَها  �

َوُيَشتُِّت ُسكَّانََها.
لُْت األَْرَض فَإَِذا ِهَي _______________ َخاِوَيٌة، َوتَطَلَّْعُت إِلَى  �أرمياء 23:4-�26تَأَمَّ �

َماِء فَإَِذا ِهَي ُمظْلَِمٌة. نَظَرُْت إِلَى الِْجَباِل َوإَِذا ِبَها تَْرتَِجُف، ... تَلَفَّتُّ َحْولِي فَلَْم  السَّ
لَْت إِلَى  أَِجْد إِنَْساناً، َوإَِذا كُلُّ الطُُّيوِر قَْد َهَرَبْت. نَظَرُْت َوإَِذا ِباألَْرِض الَْخِصيَبِة قَْد تََحوَّ
يٍَّة، َوأَْصَبَحْت َجِميُع _______________ أَطاْلَالً أََماَم الرَّبِّ َوأََماَم َغَضِبِه الُْمْحَتِدِم. َبرِّ
�أرمياء �33:25َوَيْنَتِشُر _______________ َغَضِب الرَّبِّ فِي َذلَِك الَْيوِم ِمْن أَقَْصى  �
األَْرِض إِلَى أَقَْصاَها. الَ َيُنوُح َعلَْيِهْم أََحٌد، َوالَ ُيْجَمُعوَن َوالَ _______________، َبْل 

َيِصيُروَن نَُفاَيًة فَْوَق َسطِْح األَْرِض.

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".(.

 ٥.  حيث سوف تكون القديسين خالل السنوات ١000 ، وما سوف تقوم 
به؟

 ، �يوحنا �3:14َوَبْعَدَما أَْذَهُب َوأُِعدُّ لَُكُم الَْمَكاَن أَُعوُد إِلَْيُكْم َوآُخُذكُْم إِلَيَّ �
_______________ َحْيُث _______________ أَنَا.

�رؤيا 4:20 ثُمَّ َرأَْيُت ُعُروشاً ُمنَِح الَْجالُِسوَن َعلَْيَها َحقَّ _______________. ... َوقَْد  �
َعاُدوا إِلَى الَْحَياِة، َوَملَُكوا َمَع الَْمِسيِح أَلَْف َسَنٍة.

�1 كورنثوس 2:6، 3 أََما تَْعلَُموَن أَنَّ _______________ َسَيِديُنوَن الَْعالََم؟ ... أََما  �
تَْعلَُموَن أَنََّنا َسَنِديُن الَْمالَئَِكَة؟

مالحظة : خالل السنوات 1000 القديسين 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 11:22، 12(. هذه 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."(.

 ٦.  ماذا سيحدث في نهاية السنوات ١000؟
، ُيْقَسُم فِيِه َما ُسلَِب  �زكريا 1:14، 4، 5، 9 انْظُُروا َها ُهَو َيْوٌم ُمْقِبٌل لِلرَّبِّ �

ِمْنُكْم فِي َوَسِطُكْم. ... َوتَِقُف قََدَماُه فِي َذلَِك الَْيْوِم َعلَى _______________ 
ْرِق، _______________  _______________ الُْمْمَتدِّ أََماَم أُوُرَشلِيَم ِباتَِّجاِه الشَّ
يِسيِه. ...  ْيُتوِن إِلَى َشطَْرْيِن ... َوَيأْتِي الرَّبُّ إِلَِهي فِي َمْوكٍِب ِمْن َجِميِع قِدِّ َجَبُل الزَّ

َوَيْملُِك الرَّبُّ َعلَى األَْرِض كُلَِّهاِ.
َسَة، أُوُرَشلِيَم الَْجِديَدَة، _______________  �رؤيا 2:21 َوأَنَا َرأَْيُت الَْمِديَنَة الُْمَقدَّ �

ِمَن _______________ ِمْن ِعْنِد اللِه، ُمَجهَّزًَة كَأَنََّها َعُروٌس ُمَزيََّنٌة لَِعِريِسَها.

– ٣ –– ٢ –

ك

راحة لألرض



مالحظة : في نهاية سنة 1000 ، والقدس 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.

 ٧.  ماذا سيحدث بعد ذلك الطالق سراح الشيطان من سجنه؟
ُة _______________ فاَلَ َيُعوُدوَن إِلَى الَْحَياِة َحتَّى تَْنَقِضَي  ا َبِقيَّ �رؤيا 5:20، 7 أَمَّ �

ْيطَاُن ِمْن ِسْجنِِه. األَلُْف َسَنٍة. ... فَِحيَن تَْنَقِضي األَلُْف َسَنٍة، _______________ الشَّ

مالحظة : بعد أن يتم إحياء الشرير ، الشيطان مرة أخرى وسوف تكون حرة 
في خداع والتالعب بها.

 ٨.  ماذا تفعل الشيطان عندما تثار االشرارلمعركة؟
�رؤيا 8:20، 9 فََيْخُرُج _______________ األَُمَم فِي َزَواَيا األَْرِض األَْرَبِع، ُجوَج  �

ا كََرْمِل الَْبْحِر! فََيْصَعُدوَن َعلَى ُسُهوِل  َوَماُجوَج، َوَيْجَمُعُهْم لِلِْقَتاِل، َوَعَدُدُهْم كَثِيٌر ِجدًّ
يِسيَن َوالَْمِديَنَة  األَْرِض الَْعِريَضِة، _______________ ِمْن كُلِّ َجانٍِب ُمَعْسَكَر الِْقدِّ

الَْمْحُبوَبَة.

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.

 ٩.  في هذه اللحظة الحاسمة ، فإن ما توقف كل شيء؟
�رؤيا 11:20، �12ثُمَّ َرأَْيُت _______________ َعِظيماً _______________  �

َماُء َواألَْرُض ِمْن أََماِم الَْجالِِس َعلَْيِه، فَلَْم َيْبَق لَُهَما َمَكاٌن. َوَرأَْيُت األَْمَواَت،  َهَرَبِت السَّ
اَم الَْعرِْش. َوفُتَِحِت الُْكُتُب، ثُمَّ فُتَِح كَِتاٌب آَخُر ُهَو ِسِجلُّ  كَِباراً َوِصَغاراً، َواقِِفيَن قُدَّ
ٌن فِي تِلَْك الُْكُتِب، كُلُّ  الَْحَياِة، _______________ األَْمَواُت ِبَحَسِب َما ُهَو ُمَدوَّ

َواِحٍد َحَسَب أَْعَمالِِه.

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 20:0 ، 3(.

١0.  ماذا سيحدث بعد أن يتم الحكم على االشرار؟
، لِي _______________  ، َيُقوُل الرَّبُّ   رومية 11:14 فَإِنَُّه قَْد كُتَِب: »أَنَا َحيٌّ

_______________ ُركَْبٍة، َوَسَيْعَترُِف كُلُّ لَِساٍن لِلِه!«.
َماِء    فيلبي 10:2، 11 لَِكْي تَْنَحنَِي ُسُجوداً الِْسِم َيُسوَع كُلُّ ُركَْبٍة، َسَواٌء فِي السَّ

أَْم َعلَى األَْرِض أَْم تَْحَت األَْرِض، َولَِكْي _______________ كُلُّ لَِساٍن ِبأَنَّ 
، لَِمْجِد اللِه اآلِب. _______________ الَْمِسيَح ُهَو الرَّبُّ

  رؤيا 1:19، 2 َوَبْعَد َهَذا َسِمْعُت َصْوتاً َعالِياً كَأَنَُّه َصاِدٌر ِمْن َجْمٍع كَِبيٍر فِي 
َماِء َيُقوُل: »َهلِّلُوَيا! الَْخالَُص َوالَْمْجُد َوالَْكَراَمُة َوالُْقْدَرُة لِلرَّبِّ إِلَِهَنا فَإِنَّ  السَّ

_______________ َحقٌّ _______________، ألَنَُّه َعاقََب الزَّانَِيَة الُْكْبَرى الَّتِي 
أَفَْسَدِت األَْرَض، َوانَْتَقَم لَِدِم َعِبيِدِه ِمْنَها«.

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.

١١.  ماذا سيحدث بعد ذلك؟
َماِء تَْنزُِل َعلَْيِهْم _______________. �رؤيا 9:20 َولَِكنَّ _______________ ِمَن السَّ �

�رؤيا 15:20 َوكُلُّ َمْن لَْم ُيْوَجِد اْسُمُه َمْكُتوباً فِي ِسِجلِّ الَْحَياِة طُِرَح فِي  �
_______________ النَّاِر!

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 3:4(. فإن 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 81:82(. ليس هناك قيامة من هذا 
الحريق ، وهو ما يسمى الموت الثاني )رؤيا 41:02(.

١٢.  بعد اطالق النار ويخرج ، ما سوف يفعل اهلل لشعبه؟
� أشعياء 17:65 ألَنَّنِي َها أَنَا _______________ َسَماَواٍت َجِديَدًة َوأَْرضاً َجِديَدًة.

، نَْنَتِظُر َسَماَواٍت َجِديَدًة َوأَْرضاً َجِديَدًة، َحْيُث  � �2 بطرس 13:3 إاِلَّ أَنََّنا، َوفْقاً لَِوْعِد الرَّبِّ
َيْسُكُن _______________.

مالحظة : في نهاية 07 سنة 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 

cinedE.السالم والفرح والحب سيكونوالسعادةالمثالية على بقية شعب اهلل إلى 
األبد!

١٣.  وأين اهلل والصالحين العيش أخيرا؟
�رؤيا �3:21اآلَن َصاَر َمْسِكُن اللِه َمَع النَّاِس، ُهَو _______________  �

._______________
�متى 5:5 طُوَبى لِلُْوَدَعاِء، فَإِنَُّهْم َسَيرِثُوَن _______________. �

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 2:14. لديه شقة لك في المدينة 

المقدسة. هل تقبل اآلن نقدم له الحياة األبدية حتى انه قد تعطيك والدة جديدة 
عدادك لمملكته؟ واإ

اإلجابة: _______________ 

ملحقات
يقدم هذا القسم معلومات إضافية للمزيد من المعلومات و الدراسة.

مخطط األف السنة

الهاوية

كثيرا ما يساء فهم مصطلح "الهاوية" من رؤيا 1:20. ويترجم ذلك من الكلمة اليونانية "abusos" جذر 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 1:1، 2. كلمة 
"abusos" يستخدم مرة أخرى في لوقا 31:8 لتوضيح شرط فيها الشياطين ليس لديهم من امتالك أو التالعب

وخالل السنوات 1000، الشيطان هو بالسالسل من قبل الظروف "، التي ينبغي أن يخدع الدول ال أكثر." الوحي 
30:02. ويمكن 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.

– ٥ –– ٤ –

األحداث التي تبدأ األف سنة:
1.�يعود�المسيح�لقديسيه�،�ويحيي�الموتى�الصالحين.

2.تنحر�الشرس�من�قبل�الرب�للزلزال�القادم�باالضافة�الى�ذلك�،�والبرد�المدمرة
3.الصالحين�الذين�يعيشون�تتغير�،�واشتعلت�بعد�ذلك�لمالقاة�الرب�في�الهواء.

4.�سحابة�يحمل�الصالحين�الى�السماء.

األحداث التي تختم 1000 سنة:
1.�يعود�المسيح�مع�قديسيه�،�وتنزل�المدينة�المقدسة�على�جبل�الزيتون.
2.�وبعث�األشرار�،�والشيطان�يقنع�الشرس�للهجوم�على�المدينة�المقدسة.

3.�ويحكم�على�األشرار�،�ثم�تعاقب�بنيران�من�السماء�أن�يلتهم�في�نهاية�المطاف�خسر.
4.�يخلق�الله�السماء�الجديدة�واالرض�الجديدة�على�أنقاض�األرض�النقية.

الشروط واألحداث خالل 1000 سنة:
1.�القديسين�في�السماء�المشاركة�في�الحكم�من�االشرار.

2.�ويضطر�الشيطان�ومالئكته�على�البقاء�على�األرض�في�الظالم�والدمار�الكلي.
3.�أي�شخص�على�قيد�الحياة�على�األرض.

1000 سنة


