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أُ ُ
ش ِل َ

مقدّمة
ّ
الرؤيا ،قد لفتا انتباه العديد من
ان االصحاحين األخيرين من سفر ّ
سماء الجديدة واألرض
المسيحيين ،لعقو ٍد ج ّمة .لطالما كان موضوع ال ّ
الجديدةَ ،مدار بح ٍ
ث طويل ومادّة لطرح التساؤالت المتعدّدة .ما هو يا
ت ُرى مدى اختالفهما عن هاتين الموجودتين حاليا؟ لقد قرأ المسيحيّون عن
المدينة المقدّسة والعظيمة ،أورشليم الجديدة ،وهم ،يرغبون بأن يكونوا
جزء منها .ولكن ،كثيرون ال يزالون يتساءلون حول شكل المدينة المقدّسة
تلك ،فنراهم يطرحون أسئلة متعدّدة بخصوصها ،مثال" :هل هي مدينة فعليّة
ي نوع من القصور سوف أقتني في
(أي بالمعنى الحرفي للكلمة)؟" وأ ّ
سماويّة تلك؟"
المدينة ال ّ
لسنوا ٍ
ت ِطوال ،وحتى،عندما كنتُ ال أزال عضوا في الطائفة الخمسينيّة
ي هذا المعتقد أو االيمانّ ،
بأن المدينة المقدّسة،
(كنيسة جماعة اللّه) ،كان لد ّ
الرب االله ال َمفديّين ،عبر جميع
أورشليم الجديدة ،سوف تتش ّكل من قدّيسي ّ
العصور .لكنّني لم ّ
تعليم منطقي يعالج هذا
ي
ٍ
أطلع في حياتي على أ ّ
الركون اليه .ٳنّما ،منذ بضع سنوات ،قام أحد خدّام
الموضوع ،بامكاننا ّ
"رسالة ّ
ب صغير يعلّم فيه ّ ،
بأن المدينة المقدّسة
الزمن األخير" ،بتأليف كت ِيّ ٍ
أورشليم الجديدة في الزمن األبدي ،سوف تكون مدينة فعليّة (أي بالمعنى
الحرفي) نازلة من فوق ،و ُم َعلَّقَة فوق مدينة أورشليم القديمة القائمة حاليا.
الرب االله ،يحثّني على مقاربة هذا الموضوع عن
بعد أن شعرتُ بقيادة ّ
صور الجميلة
طريق تقديم مادّة علميّة خالل هذا العام ،بدأت تصلُني بعض ال ّ
وبعض اإلعالنات من الكلمةّ .
ان هذا الكتاب هو نِتاج ساعا ٍ
ت متعدّدة من
الرب.
ٳنتظار ّ
الرب يسوع ويمنحكم ٳعالن كلمته النّبويّة.
ليبارككم ّ

ريشارد غان
المؤلّف
سنة ٠٩٩١
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س َها
ام َرأَتُهُ َهيَّأ َ ْت نَ ْف َ
… َو ْ
رؤيا ٩١:٧
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المدينة
المقدّسة
أورشليم الجديدة

ريتشارد ل.س .غان

ض األُو َلى
س َما َء األُولَى َواأل َ ْر َ
س َما ًء َجدِي َدةً َوأ َ ْرضًا َجدِي َدةً ،أل َ َّن ال َّ
 ٠ث ُ َّم َرأَيْتُ َ
َم َ
ضتَاَ ،وا ْلبَحْ ُر الَ يُو َج ُد ِفي َما بَ ْعدُ.
اء ِم ْن ِع ْن ِد
ور َ
س َم ِ
ش ِلي َم ا ْل َجدِي َدةَ نَ ِازلَةً ِم َن ال َّ
َ ٢وأَنَا يُو َحنَّا َرأَيْتُ ا ْل َمدِينَةَ ا ْل ُمقَ َّد َ
سةَ أ ُ ُ
وس ُم َزيَّ َن ٍة ِل َر ُج ِل َها.
الل ِه ُم َهيَّأَةً َكعَ ُر ٍ
اسَ ،و ُه َو
س ِمعْتُ َ
س َم ِ
اء قَائِالًُ «:ه َوذَا َم ْ
ص ْوتًا ع َِظي ًما ِم َن ال َّ
َ ٣و َ
س َك ُن الل ِه َم َع النَّ ِ
س ُك ُن َم َع ُه ْمَ ،و ُه ْم َيكُونُ َ
سهُ َيكُونُ َم َع ُه ْم ِإل ًها لَ ُه ْم.
ون لَهُ َ
س َي ْ
َ
ش ْعبًاَ ،واللهُ نَ ْف ُ
رؤيا يوحنا ٣– ٢ ꓽ٢٢
الرب يسوع المسيح ثانية ،وبهذا
ٳ ّن المسيحيّين في العالم أجمع ،يتطلّعون بشوق الى يوم عودة ّ
المقدار من ال ّ
الرؤى
شوق عينه ،تراهم ينتظرون أيضا ،مجيء ذاك اليوم الّذي تتحقّق فيه هذه ّ
الرسول يوحنا .مع ظهورالسماء الجديدة واألرض الجديدة ،اللّتان سوف تأخذان
الّتي شاهدها ّ
الملوثتينّ ،
فان ك ّل األشياء الموجودة على األرض سوف تصبح جديدة .ومن
مكان الحاليّتين
ّ
جهتنا نحن ،فسوف نكون مبهورين من الجمال األ ّخاذ لألشياء الجديدة ،التي سوف ي ْحضرها
الرب االله ،في ذلك اليوم.
ّ
سماء الجديدة واألرض
صة به ع ّما سوف تبدوعليه ،ال ّ
كل فر ٍد مسيحي لديه وال شك ،صورة خا ّ
صور البعض ّ
حجم
بأن المدينة المقدّسة ،أورشليم الجديدة ،هي مدينة حقيقيّة ذا
ٍ
الجديدة .فقد يت ّ
الرؤيا .وقد
هائ ٍل ،على ِغرار ما يصفها الكتاب المقدّس في االصحاحين األخيرين من سفر ّ
يتخيّل البعض اآلخر أيضاّ ،
بأن الزمن الجديد اآلتي ،سوف يشبه الى ح ٍدّ كبير،عصرالفضاء
الروح القدس،
الرب وقيادة ّ
الّذي يقرأون عنه في كتب "الخيال العلمي ".ومع ذلك ،فاننا بنعمة ّ
سماء واألرض الجديدتين ،تمام ٍا ،كما شاهدها
سوف نرى المدينة المقدّسة أورشليم الجديدة ،وال ّ
الرسول يوحنا في رؤاه.
ّ
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جنّة عدن
كون مفهوما واضحا عن المدينة المقدسة ،أورشليم الجديدة ،نحن بحاجة ألن ننظر
لكي ن ّ
سر المدينة
الى موقع جنّة عدن ،والى مدينة داود المس ّماة أورشليم .فكالهما يحمالن ّ
المقدّسة ،أورشليم الجديدة.
الكتاب المقدّس يفيد ّ
سابع
الرب االله ،قد خلق السموات واألرض ،في ستّة أيام ،وفي اليوم ال ّ
بأن ّ
استراح .اقرأ تكوين  .٦ꓽ٢⸵٠ꓽ٠كما يقول الكتاب أيضاّ ،
بأن جميع خالئق الرب االله ،كانت
"حسنة" أي "جيّدة"( ،ك ّل شيءٍ حسن) ،ما معناه أنها كانت تبدو له "مالئمة"" ،مناسبة"،
أو"ممتعة" .نعم ،ٳ ّن األرض وك ّل ما فيها وما عليها ،قد ُخ ِلقت بحال ٍة حسنة أو جيّدة ".ألَنَّهُ ه َكذَا
اطالً.
اوا ِ
ض َو َ
ت ُه َو اللهُُ .م َ
صا ِنعُ َهاُ .ه َو قَ َّر َر َها .لَ ْم َي ْخلُ ْق َها َب ِ
بَ « :خا ِل ُ
ق ال َّ
ص ّ ِو ُر األَ ْر ِ
الر ُّ
س َم َ
قَا َل َّ
س آ َخ ُر(.أشعيا .)٠١ꓽ٥٤
سك َِن َ
ِلل َّ
الر ُّ
ب َولَ ْي َ
ص َّو َر َها .أ َ َنا َّ
الرب االله وهندسه ،يدعى عدن .لم تكن األرض كلّها "عدن" .فعدن
ولكن ،هناك مكان قد ش ّكله ّ
الرب االله" ،بهجة الرب االله ،سعادته"" ،سروره ،لذّته" .هذا ما تعنيه
تلك ،كانت "جنّة" ّ
الرب االله جنّةً ،كانت أجمل مكان موجود على سطح
كلمة "عدن" .وفي شرقي عدن ،غرس ّ
األرض ،أجمل حتى ،من عدن نفسها .يس ّجل الكتاب في تكوين  ٠٦-١ꓽ٢ما يلي:
َ -٨و َ
عد ٍْن ش َْرقًاَ ،و َو َ
ض َع ُه َناكَ آ َد َم الَّذِي َج َب َلهُ.
اإللهُ َجنَّةً ِفي َ
الر ُّ
س َّ
غ َر َ
ب ِ
ش َج َر ٍة ش َِهيَّ ٍة ِللنَّ َ
ش َج َرةَ ا ْل َحيَا ِة فِي
ظ ِر َو َج ِيّ َد ٍة ِلألَ ْك ِلَ ،و َ
ض ُك َّل َ
اإللهُ ِم َن األ َ ْر ِ
الر ُّ
َ -٩وأ َ ْن َبتَ َّ
ب ِ
ش َج َرةَ َم ْع ِرفَ ِة ا ْل َخ ْي ِر َوالش ِ َّّر.
س ِط ا ْل َجنَّ ِةَ ،و َ
َو َ
َ -٢١وك َ
ُوس:
ج ِم ْن َ
س ِق َي ا ْل َجنَّ َةَ ،و ِم ْن ُهنَاكَ َي ْنقَ ِ
َان نَه ٌْر يَ ْخ ُر ُ
ير أَ ْربَعَةَ ُرؤ ٍ
عد ٍْن ِليَ ْ
س ُم فَيَ ِص ُ
شونُ َ ،و ُه َو ا ْل ُم ِحي ُ
ض ا ْل َح ِويلَ ِة َح ْي ُ
ب.
اح ِد فِي ُ
س ُم ا ْل َو ِ
 -٢٢اِ ْ
يع أ َ ْر ِ
ث الذَّ َه ُ
ط بِ َج ِم ِ
ض َج ِيّدٌُ .هنَاكَ ا ْل ُم ْق ُل َو َح َج ُر ا ْل َج ْزعِ.
ب ِت ْلكَ األ َ ْر ِ
َ -٢٢وذَ َه ُ
س ُم النَّه ِْر الثَّانِى ِجي ُحونَُ ،و ُه َو ا ْل ُم ِحي ُ
ُوش.
ضك ٍ
َ -٢٣وا ْ
يع أ َ ْر ِ
ط ِب َج ِم ِ
الراب ُع ا ْلفُ َراتُ .
س ُم النَّه ِْر الثَّا ِل ِ
َ -٢١وا ْ
ُّورَ .والنَّه ُْر َّ
ث ِحدَّاقِ ُلَ ،و ُه َو ا ْل َج ِاري ش َْرقِ َّي أَش َ
عد ٍْن ِليَ ْع َملَ َها َويَحْ فَ َ
اإللهُ آ َد َم َو َو َ
ظ َها.
ضعَهُ فِي َجنَّ ِة َ
الر ُّ
َ -٢١وأ َ َخذَ َّ
ب ِ
ش َج ِر ا ْل َجنَّ ِة تَأ ْ ُك ُل أ َ ْكالً".
يع َ
َ -٢١وأ َ ْو َ
الر ُّ
صى َّ
ب ِ
اإللهُ آ َد َم قَائِالًِ « :م ْن َج ِم ِ
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مكان ما في ال ّ
معظم معلّمي الكتاب المقدّس يعتقدون ّ
شرق
بأن جنّة عدن تقع في
ٍ
مكان ما
األوسط .حسنا ،هذا صحيح .في حين قد يخ ّمن البعض بأنها كانت تقع في
ٍ
يس ّمى اليوم العراق ،بالقرب من خليج فارس ،وآخرون يعتقدون بأنّها المنطقة الواقعة
بالقرب من منابع النّهرين ،دجلة (حدّاقل) والفرات .وتِبْعا لترتيب األنهار األربعة،
فيشون ،جيحون ،حدّاقل والفرات ،الواردة اسماؤهم في الكتاب المقدّس ،نجد ّ
بأن
صة ،أولئك الّذين يعتقدون ّ
مكان ما
بأن جنّة عدن كانت تقع في
معلّمي الكتاب ،خا ّ
ٍ
أن فيشون ،هو ا ّول األنهر ويقع في أقصى ال ّ
شرقي تركيّا ،يفترضون ّ
شمال ،نظرا
نهرمن بين األنهر األربعة الواردة
ْ
لكون نهرالفرات يبدوعلى خريطة اليوم ،كآخر ٍ
أسماؤهم في الكتاب ،وهو يقع جنوب حوض بالد "الرافدين" (أي في الحوض الواقع
بين نهرين) .هم يعتقدون بأنّه كان يتدفّق عبرما يُ ْع َرف اليوم ،بجمهوريّة أرمينيا،
ومن ث َ َّم ،ينحرف جنوبا عبرغرب ايران ،ويصبّ في الخليج الفارسي.
ي ٍ من
أحبّائي ،الرجاء التّمييز .ٳ ّن عدن وجنّتها (حديقتها) ،لم يكن موقعهما في أ ّ
شخص تحديد موقع عدن وجنّتها ،ٳالّ اذا أعلن له
ي
ٍ
هاتين المنطقتين .ال يمكن أل ّ
الروح القدس عن مكانهما .هنالك حقيقة واقعية وشائعة ،غالبا ما يتجاهلها علماء
الكتاب المقدّس ،وهي ّ
أن سطح األرض الحالي يختلف ٳختالفا جذريا عن ذاك الّذي
كان قائما في تلك الفترة ،ما قبل الطوفان .فالخرائط الموجودة حاليا ،ال ت ُ ْ
ظ ِهر لنا
مساحة األرض األصليّة لمنطقة عدن ،ٳنّما باستطاعتنا تحديد الموقع االساسي لجنّة
عدن .ففي أيام نوح ،تغيّر سطح األرض بمجمله ،عندما انفجرت ك ّل ينابيع
سماء .لقد تدفقت مياه الفيضانات ،وانصبّت على
الغمرالعظيم وانفتحت طاقات ال ّ
األرض لمدّة أربعين يوما وأربعين ليلة .لذا ،ومع حدوث هذا الطوفان العظيم ،والّذي
تسبّب بتغطية جميع القمم والجبال العالية ،فمن الطبيعي أن يحصل بعض التّغيّرات
والمستمر لألمطار الغزيرة فوق الجبال،
على سطح األرض .مع االنهمار المتواصل
ّ
سهول واألنهار على مدى أربعين يوما وليلة ،كان ال بدّ لألشكال األصليّة
الوديان ،ال ّ
تتكون األرض من
والمواقع الجغرافيّة األوليّة أن تتأثّر ،ويُصيبها التّغيير[ .مالحظةّ :
أنواعٍ مختلفة من األتربة .لذا ،فمع هطول األطنان الكبيرة من المياه المتساقطة على
والتحركات والهزات األرضيّة ،حتميّة ].لقد أُعيدَ تشكيل
األرض ،تصبح الزالزل،
ّ
تحول الى هضاب أو تالل⸵ وعدد من
بعض السالسل الجبليّة ،وتغيّر البعض اآلخر ،ف ّ
مجار جديدة⸵ كما ّ
أن
تحولت مجاريها ،وصارت األنهار تتدفق سالكة
منابع المياه قد ّ
ٍ
سهول قد أصبحت أودية ،أو "أوعية" كبيرة ،تحمل كميا ٍ
ت من المياه⸵
األراضي وال ّ
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تحولت الى ُج ُزر .نظرا الى ّ
أن مساحا ٍ
ت شاسعة قد
وقمم الجبال الصخرية الصلبة قد ّ
انغمرت بالمياهّ ،
فان وزن اليابسة قد ازداد ،األمر الّذي أدّى الى انزالقها أو اندفاعها
في اتّجاهات مختلفة .ٳ ّن الحركات المماثلة الّتي أصابت هيكل األرض ،قد جعلت
ان ال َّ
الجبال تنخفض والتالل ترتفع (راجع أشعيا ّ .)٥ꓽ٥١
شق الكبير الممتدّ من سوريا
الى الموزنبيق ،يُ ْعت َ َبرمثال صارخا لمثل هذه الحركات والهزات الّتي أصابت سطح
شِق ،يتمدّد ويت ّ
صدع أو ال ّ
مزق
األرض .فالبحر األحمر ،الّذي يُ َعدّ جزء من هذا ال ّ
بوصة بوصة ،سنويّا[ .مالحظة :ذات يوم ،سوف يثور وعاء الغليان الموجود تحت
صدع) ،ومن ث َ َّم ينفجر ،فيُ ْحدِث زلزاال عظيما ،م ّما
فالق سان أندرياس (حيث ال ّ
يتسبّب بانزالق مساحا ٍ
ت شاسعة من األرض ،التي ستنزلق وتنجرف صوب البحر.
باالضافة الى ّ
أن أموا َج م ٍدّ عاتية ،ستضرب هذه المنطقة ،وجزرا صغيرة منتشرة
أليام عدّة .والبقعة الموجودة خلفه ،سوف
حول المحيط الهادئ ،سوف تغمرها المياه ٍ
تحوال كبيرا .كما ّ
أن تغيّرا ٍ
ت جذريّة سوف تطرأ على صعيد المنطقة والعالم،
تشهد ُّ
الرب العظيم( ،زكريا ⸵٠١-٥ꓽ٠٥
لدى مجيء المسيح الثاني ،في يوم ّ
رؤيا  ،)٢٠-٠١ꓽ٠٦وعند تجديد األرض (رؤيا .)٢-٠ꓽ٢٠
الرب .لقد كانت
دعوني اآلن ،أحدّد موقع عدن وجنّتها ،بفضل االعالن ال ُم ْعطى لي بنعمة ّ
ان جنّة عدن ،قد ُ
عدن ،منطقة جغرافيّة واسعة جدا ،الحظواّ ،
ست في شرقي عدن .فمن
غ ِر َ
الطبيعي والمنطقي اذا ،أن تكون مساحتها أصغر من مساحة عدن نفسها .لقد كان هناك مكان

عدن
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الرب االله"" - ،جنّة"" ،بهجة"" ،لذّة" .وهي ،أرض
واحد يتناسب مع مواصفات "جنّة عدن ّ
كنعان .وبالتّاليّ ،
فان المنطقة الممتدّة من شمالي كنعان وصوال الى تركيا ،ومن جنوب كنعان
الى شبه جزيرة سيناء في مصر ،ومن الغرب أيضا ،ال بدّ وأن تكون ،عدنّ .
ان النّهر العظيم
تحولت بعد الطوفان
الّذي كان ينبع شرقي عدن ،لم يعد موجودا اآلن ،ٳ ْذ ،معظم أجزاء عدن قد ّ
سط) ،كان على األرجح ،عبارة عن منطقة
الهائل ،الى "بحر" .فالبحر الكبير (أي البحر المتو ّ
سهول وأودية ،يجري فيها عدد كبير من األنهر والينابيع ،وبالنسبة لسواحله ،فهي كانت في
ق واسع .وكان نهر يخرج من عدن
األساس ،سالسل من الهضاب والجبال الممتدّة على نطا ٍ
ويتدفّق شرقا فيسقي الجنّة ،ومن هناك ينقسم ،ليصير أربعة "رؤوس" .لقد ت ّم تحديد موق َع ْي
الرغم من ّ
أن موقع رأسيهما قد تبدل داخل منطقة تركيا الشرقيّة.
حدّاقل والفرات فقط ،على ّ
ّ
ان تحديد موقع األنهار األربعة األساسي ،ليس باألمر المهم .تذ ّكروا فقط ،بأنّها كانت أربعة
أنهر .ومع ذلك ،دعوني أحاول تحديد المواقع التقريبيّة لتلك األنهر.
ّ
ان النهر الكبير في عدن ،والّذي كان يتدفّق شرقا عبر الجنّة ،كان ينقسم لدى خروجه منها،
األول الّذي انفصل عن "أ ّمه " وتدفّق جنوبا،
فيصير أربعة "رؤوس"" .فيشون" ،هو النّهر ّ
متعرجٍ على طول سلسلة جبال شبه جزيرة سيناء،
من المر ّجح ،بأنّه كان يجري نزوال وبشك ٍل
ّ
باتّجاه النّصف العلوي من البحر األحمر ،ويجتاز صحراء النّوبة جنوبا .ويتّجه الرأس الثاني
من ناحية الجنوب الشرقي ،على طول سلسلة جبال شبه الجزيرة العربيّة ،ويجري نزوال عبر
أراضي اثيوبيا .يُ ْعتَبَر نهرالنيل والبحر األحمر ،جزء من الوادي الكبير المتصدِّع ،وقد يكونان
جزء من النّهرين ،فيشون وجيحون .من الناحية الجغرافيّة ،من المر ّجح ّ
أن مياه ك ّل من نهري
يمر نهر
"حدّاقل" و"الفرات" ،كانت تتدفّق على طول ال ّ
سالسل الجبليّة في لبنان وسوريا ،و ّ
متعرج عبر بالد ما بين
حدّاقل في أقصى شمال شرقي تركيا ،ومن ث َ ّم ،يجريان نزوال بشكل
ّ
النّهرين( ،ما يُ ْع َرف اليوم بالعراق) ،ويصبّ ك ّل واح ٍد منهما ،مياهه في الخليج الفارسي.

كنعان
للرب االله ،ومركزاهتمامه ،طوال فترة تعامله
ت ُ ْعت َ َبر منطقة كنعان ،النقطة المحوريّة بالنّسبة ّ
مع شعبه .يبدو هذا األمر جليّا ومؤ ّكدا ،وتدعمه عدّة وقائع مذكورة في الكتاب المقدّس بعهديه،
القديم والجديد" .فالجبل الجيّد" ذاك ،كان منطقة "كنعان"( ،خروج  ⸵١ꓽ٣تثنية .)٢٢ꓽ٥ ⸵٢٤ꓽ٣
فهي " ،األرض الشهيّة" ،التي تفيض لبنا وعسال ،وهي أيضا "فخر ك ّل األراضي"(،مزامير
 ⸵٢٥ꓽ٠١٦حزقيال ⸵٠٤ ،٦ꓽ٢١راجع أشعيا  ⸵٥ꓽ٦٢ ⸵١ꓽ١هوشع  ⸵٣ꓽ٩زكريا  )٠٢ꓽ٢يخبرنا
الكتاب المقدّسّ ،
الرب االله قد اختار مكانا واحدا على هذه األرض لكي يضع ٳسمه فيه ،أال
بأن ّ
وهو ،اورشليم في أرض كنعان (أخبار الثاني  ⸵٦ꓽ٦نحميا  .)٩ꓽ٠قبل وقوع الخيار على
ي مكان ،وكان بٳمكانهم بناء
أورشليم ،كان ب ِوسع شعب اسرائيل أن يعبدوا الرب االله في أ ّ
ّ
مذبح للرب ،ويقدّمون عليه ذبائحهم .ولكن ،منذ ذلك الوقت ،أي ،منذ اليوم الذي اختارها فيه
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سجود.
الرب االله لكي تكون مركزا للعبادة ،أصبحت أورشليم المكان الوحيد المقبول للعبادة وال ّ
فالذبائح المقدمة للرب االله ،ال ت ُ ْق َبل االّ على المذبح في هيكل اورشليم( .تثنية  .)٦-٢ꓽ٠٦لقد
الرب موجودا في مدينة أورشليم.
كان بيت ّ
عندما امتلك بنو اسرائيل أرض كنعان ،عمدوا الى بناء بعض المدن ،الّتي عيّنوها "كمدن ملجأ"
ساكنين فيها األمان
(عدد  .)٣٤كانت المدن قديماُ ،محاطة بجدران
وأسوار عالية ،بهدف منح ال ّ
ٍ
والراحة واالستقرار في أيام الضّيق .والجبل العالي ،كان يُ ْعت َبر المكان المثالي لتشييد مدين ٍة
ّ
حصينة وقويّة .وكان الوالي أو الحاكم يسكن عادة ،في هذه المدينة ويمارس حكمه منها ،وغالبا
ما تكون ،عاصمة امبراطوريّته ،حيث تتمركز كافّة األنشطة الدينيّة والسياسيّة والوطنيّة.
ٳنطالقا من ال ّ
ي نوعٍ من المدن
شرح المف ّ
صل هذا حول مفهوم المدينة ،علينا أن نُدرك اآلن ،أ ّ
الرب االله للخروج من أورالكلدانيّين والذّهاب الى أرض كنعان.
كان ينتظرابراهيم ،لحظةَ دعاه ّ
الرب االله".
لقد كان ابراهيم "ينتظر المدينة الّتي لها األساسات ،الّتي صانعها وبارئها ّ
الرب ثقة شديدة ،ويكون لبنيه ملجأ( ".أمثال
(عبرانيين  )٠١ꓽ٠٠آمين" .في مخافة ّ
⸵٢٦ꓽ٠٥راجع تثنية ٢ ⸵٢٢ꓽ٣٣صموئيل  ⸵٣ꓽ٢٢مزامر ⸵٢،٩ꓽ٩٠ ⸵٢ꓽ٦٢ ⸵٣ꓽ٥١ ⸵٢ꓽ٥٦ ⸵٩ꓽ٩
.)٢٢ꓽ٩٥
عرف عن نفسه
الرب االله عن حضوره ،وحيث ّ
نعم ،أورشليم ،هي ذاك المكان حيث أعلن ّ
ٳلسرائيل شعبه المختار ،نسل ابراهيم الطبيعي.عندما أراد الرب االله تأكيد عهده مع ابراهيم،
ص ِع ْدهُ هناك محرقةً على أحد الجبال الّذي
طلب منه أن يصطحب ابنه الى " :أرض المريّا ،وأ َ ْ
أقول لك" (تكوين ٢ꓽ٢٢ب) .منذ العام ٦٩٠م ،ٳحت ّل "المسجد العُ َمري" المعروف أكثر باسم
"قبّة الصخرة" ،ق ّمة جبل المريّا .هذا هو المكان حيث ُ
وزربابل  ،ك ّل واح ٍد
ش ِيّد هيكال سليمان
ّ
في زمانه ّ .
ان كلمة "مريّا" ،تحمل المعاني اآلتية" :مكا ٌن مرتفع ،خشية ،أو ُرهبة ،نور،
رب" .واليهود أنفسهم ،يؤمنون ّ
بأن هذا المكان يقع في منتصف األرض ،وفي هذا المكان
ّ
َ
للمرة األولى على الجنس البشري .أ َوليس صحيحا ّ
بأن مجد الرب االله كان
أيضا ،أشرق النور ّ
يشرق على آدم وحواء في جنّة عدن ،حين كان ينزل في المساء ،يتشارك معهما عند هبوب ريح
ب قَ ِد ْ
ار ِص ْه َي ْو َن .ا ْ
س َكنًا
شت َ َها َها َم ْ
لر َّ
اخت َ َ
النهار؟ (راجع  .)١ꓽ٣لقد أعلن كاتبوا المزامير ":أل َ َّن ا َّ
سكُنُ أل َ ِنّي ا ْ
شت َ َه ْيت ُ َها( ".مزمور ( .)٠٥-٠٣ꓽ٠٣٢أال
لَهُ« :ه ِذ ِه ِه َي َرا َحتِي ِإ َلى األَبَدِ .ه ُه َنا أ َ ْ
الروحيّة ال ُم ْخفى؟) نعمّ ،
ان مدينة أورشليم ،الواقعة على جبل صهيون
سر أورشليم ّ
تالحظون ّ
هي ،مسكن الرب االله الى األبد .يصف كاتب المزامير (في مزمور  ،)٢-٠ꓽ٥١الجبل المقدّس
سعة) أو "جميل في ارتفاعه.
بأنّه" جميل االرتفاع" ("حميد وجميل االرتفاع" -الترجمة المو ّ
كان "كمال الجمال" (مزمور .)٢ꓽ٤١
كانت أرض كنعان ،هي ذاك المكان نفسه ،حيث كانت تقع جنّة عدن ،وحيث كانت بداية االنسان
في بيئ ٍة تزخر بغنى جمال مخلوقات الرب االله .وهناك ،نشأت عالقة الرب االله مع االنسان.
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للرب االله ،أن يختار هذا المكان ،حيث سوف يتعامل مع شعبه ويسكن معهم
من هنا ،كان ال بدّ ّ
الى األبد.
منذ بزوغ فجر البشريّة ،تسبّب الشيطان ،بافتعال الكثير من المتاعب والمشاكل في هذا المكان.
كما ّ
أن العديد من الصراعات الدينيّة والسياسيّة ال تزال سائدة اليوم ،على هذه األرض .و ليس
المفترض بها أن
أرض"جميلة" "بهيجة" "ممتعة" "شهيّة" ،من
هذا بالت ّأكيد ،ما نتوقّعه من
ٍ
َ
تكون جنة لذيذة وممتعة .ومع ذلكّ ،
فان الرب االله قد اختارذلك المكان كي يعلن عن حضوره،
ويضع اسمه في وسطه .لقد سمح الرب االله للشيطان بأن ّ
يعطل أو يعرقل خطته لبعض
سارة) بين األمم( .األزلي رومية  .)٢٤-٢٥ꓽ٠٠انّما،
ُكرز باالنجيل (البشارة ال ّ
الوقت ،الى حين ي َ
ّ
في نهاية المطاف ،ك ّل شيءٍ سوف يت ّم حتماٍ ،وفقا لمخطط الرب .نعم ،أنا مؤمن ّ
بأن نور مجد
للمرة
الرب سوف يش ّع من جديد ،ويشرق ثانية على شعبه المختار ،في وسط اسرائيل – ّ
األخيرة -لكي يثبّت نفسه هناك ،والى األبد.

"في وسط الجنّة"
ّ
والظالل ال ُم ْستَ ْخ َر َجة من "الجنّة" كما هي واردة في سفر
دعونا نتع ّمق بدراسة المثال
س َّجل هنا نوع من الّلَ ِعب على كلمة "جنّة"
التكوين  .٩ꓽ٢مع ٳقحام "الشجرتين" في هذه اآلية ،يُ َ
(جنينة ،بستان) .يوجد سر دفين هناّ ،
ان "الشجرتين" – "شجرة الحياة" و"شجرة معرفة الخير
والشر" -ليستا شجرتين طبيعيّتين ،تنموان في تراب األرض ،في وسط جنّة عدن .فالتّعبير
ّ
الخاص ال ُم ْستَخدَم من الروح القدس ،يشير الى قانونين ّ
ينظمان الجهاز التناسلي الموجود في
"وسط جنّة" جسم االنسان .وهذان القانونان يتعارضان تمام التّعارض أحدهما مع اآلخر .ٳذا
نظرتم مليّا الى خارطة أرض كنعان ،سوف تالحظون ّ
بأن أورشليم كانت تقع في وسط حدود
الرب االله ،وضع ٳسمه ،وحيث زرع شجرة
أرض كنعان .وأورشليم أيضا ،هي المكان ،حيث ّ
صته – كلمته االلهيّة المقدّسة  -والّتي من خاللها وبواسطتها ،سوف يتم ّكن شعبه من
الحياة خا ّ
استمر
الوصول الى حياة مجده هو (أي الحياة معه في المجد) .وفي هذا المكان نفسه أيضا،
ّ
شيطان ،عدو الرب االله ،يقاتل ضد الرب االله وحقّه ،من خالل ّ
ال ّ
حث شعبه على َكسْر كلمته
االلهيّة المقدّسة ،كما سبق له وخدع حواء باقناعه ايّاها في المشاركة أو األكل من تلك ال ّ
شجرة
شر" -في وسط جنّة عدن .وكما ُ
ط ِردَ آدم وحواء الى
ال ُم َح َّر َمة – "شجرة معرفة الخير وال ّ
خارج جنّة عدن ،هكذا أيضاُ ،
س ِلّموا الى أيدي أعدائهم،
ط ِردَ بنو اسرائيل من أرض كنعان و ُ
األشوريين ومن ثَ َّم البابليّين.
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ماء الحياة
بفضل النهر الخارج من عدن ،والّذي كان يروي الجنّة (الجنينة) بشك ٍل جيّد ،أنتجت الجنّة ِوفرة
الرب االله الجنّة (الجنينة) الجميلة،
من الحياة (حياة وفيرة) .انّها ،جنّة الرب االله .لقد غرس ّ
وأعطاها آلدم ليعملها ويهت ّم بها .وكان الرب االله ينزل الى وسط الجنّة عند هبوب ريح النهار،
لمرافقة الرجل وامرأته والتشارك معهما .وبالتاليّ ،
فان الحياة نفسها -الحياة الروحية األزليّة –
كانت هنا ،في هذه الحديقة (الجنّة).
أن آدم وحواء كانا كائنين طبيعيّين مخلوقيْن على صورة الرب االله ومثالهّ ،
على الرغم من ّ
فان
يهوه االله قد زرعهما في الجنّة" ،كشجرتين روحيّتين" .وبالرغم من ّ
أن حياتهما كانت بدون
خطيئة ،انّما ،كان عليهما أن يشربا من مياه الحياة الروحيّة باستمرار ،ويأكال من "لحمة"
شجرة الحياة ،الّتي ال يؤ ّمنها لهما ،سوى مجد الرب االله ،نهر عدن يؤ ّمن المياه والمواد
نموها المستَدامّ .
ان
الغذائيّة الضرورية للحياة الّتي تحتاجها البيئة االطبيعيّة للحديقة ،من أجل ّ
األشجارالطبيعيّة تحتاج لميا ٍه طبيعيّة ،وال ّ
شيء نفسه ينطبق على "األشجار الروحيّة" الّتي تحتاج
فان "ال ّ
"لميا ٍه روحيّة" .آمين! وبالتاليّ ،
شجرتين الروحيّتين" قد طغى عليهما المسيح (أي ظلّل
عليهما المسيح) الصخرة الروحيّة ،نبع مياه الحياة الحقّة ،وشجرة الحياة الحقيقيّة نفسها ،التي
كانت موجودة في وسط جنّة عدن ،عند هبوب ريح النهار (قرابة المساء) .حتى ْ
وٳن كانا
متواجديْن في الجنّة الماديّة ،أي( ،الحديقة طبيعيّةّ ،)،
فان آدم وزوجته حواء ،كانا في جنّة الرب
للرب االله.
االله – "جنّة عدن" الروحيّة الحقيقيّة ، ،مع الحضور األزلي ّ
أن نهر عدن كان يروي الجنّة (الحديقة ،الجنينة)ّ ،
بما ّ
متنوعة من البذار الطبيعيّة ،قد
فان أنواعا ّ
ظهرت ونمت ،وأنتجت ثمارا .وتلك الثمار ،لم تكن طعاما آلدم وزوجته فقط ،بل كانت أيضا،
لعدّة أنواع من الحيوانات .نعم ،لقد كانت الحياة موجودة في الجنينة (الجنّة) .بما ّ
أن نهرعدن كان
يجري شرقا ،باتجاه الجنّة ،فيصير أربعة رؤؤس (أنهر) تجري في أربع اتّجاهات مختلفة" ،من
العالم" .كانت تلك األنهارتحمل معها "ماء الحياة" نفسها الّتي كانت موجودة في جنّة عدن .وهذه
"الحياة" كانت تُروي وتغذّي األرض الممتدة خارج عدن والجنّة.
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األول
آدم ّ
"و َ
عد ٍْن ش َْرقًاَ ،و َو َ
ض َع ُهنَاكَ آ َد َم الَّذِي َج َبلَهُ".
اإللهُ َجنَّةً فِي َ
الر ُّ
س َّ
غ َر َ
ب ِ
 تكوين ١ꓽ٢كان آدم االبن األرضي األول ،ليهوه االله ،وكانت جنّة عدن هي مسكنه .األرض ،كانت
سكان ،ي ُْخضعها،
"ملكيّته الخاضعة لسلطانه ،ومركز نفوذه " .لقد كان ُم َكلَّفا بأن يمأل األرض بال ّ
الجو وعلى ك ّل
ي ٍ يدِبّ
ويفرض سلطانه وسيطرته على ك ّل سمك البحر ،وطيور ّ
ٍ
كائن ح ّ
والرب على ك ّل المخلوقات .وبعد ذلك،
ويتحرك على وجه األرض .لقد كان الملك وال ّ
سيد ّ
ّ
الرب االله عمليّة على مستوى ضلع آدم وصنع امرأة وأحضرها له( .تك٢٢ꓽ٢ .ب)،
أجرى ّ
فأصبحت تلك المرأة زوجته و َم ِل َكته.
يمر وقت طويل حتّى تسلّل ال ّ
شيطان ،الدّخيل ،الى داخل (جنينة) جنّة عدن ،وجعل الحيّة
ولم ّ
ت ْغوي المرأة من خالل ح ِث ّها على المشاركة (االشتراك ،التناول) من شجرة "معرفة الخير
الرب االله" .المرأة أغ ِو َيت ،فحصلت في
والشر" .لقد أ ُ ْغ ِو َيت المرأة وأخطأت ضدّ كلمة ّ
ّ
التّعدّي" (٠تيمو .)٠٥-٠٣ꓽ٢.لقد أصبح الموت أمرا ُم َحتَّما بالنّسبة اليها .ث ّم عمدت الى مالحقة
ّ
ولكن آدم
زوجها ،وراحت تزعجه بتذ ّمرها ولجاجتها الى أن انصاع اليها ،أخيرا (تك.)٠٢ꓽ٣ .
لم يُ ْغ َو ولم ينخدعْ ،عندما تعارف مع تعدّيها (أي تماشى مع تعدّيها) .لقد دفع آدم ،بمحض
ٳرادته ،ثمن الموت (أجرة الموت) ،لكي يتماثل معها ،ألنّها كانت جزء منه .كان له امكانيّة
ّ
ولكن آدم،
االختيار بين أن يعيش معها في حالة الموت ،وٳ ّما أن يعيش وحده ،بدونها في الحياة.
الرحمة ،ألنه كان جزء منه.
لم يكن يجهل االعالن فيما
ّ
قوة ونعمة االله العظيم والكثير ّ
خص ّ
الرب! لقد كان على استعداد أن يموت في سبيل أن تحيا هي ،حتى ولو لمدّة
مباركٌ اسم ّ
محدودة ببضع مئا ٍ
ت من السنين – خالص مؤقّت اذا جاز التّعبير.
وهكذا ،وقف آدم في الثّغرة ،بين زوجته الخاطئة واالله القدّوس .نتيجة لفعلته هذه ،حمل آدم
عقوبة الموت ،الّذي نقله الى ك ّل ذريّته وأحفاده .في سبيل انقاذها ،تماثل آدم مع خطيئتها ووضع
حياته ،حياته هو ،من أجلها .لقد مات من أجلها .لقد ت ّم تصوير أو توصيف آدم من قِ َبل روح
الرب ،لكي يشابه المسيح يسوع ،الرجل الثاني ،آدم األخير .اقرأ ٠كورّ .٥٩-٥٥ꓽ٠٤.
ان يسوع
ّ
ساقطة
سالت عروسته ال ّ
المسيح ،وعلى ِمثال آدم ،قد اختار بملء ارادته ،أن يصغي الى تو ُّ
ساقطة ،في سبيل أن يعيش معها حياة أبديّة ،كزوجٍ وزوجة .لقد
(الكنيسة) ،فتماثل مع حالتها ال ّ
اختار يسوع المسيح أن يعطي حياته من أجل أن نحيا ،فموته قد وهبنا الحياة .نعم ،لقد وقف في
الرب االله .مباركٌ اسمه القدّوس!
الثّغرة بيننا وبين ّ
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الشّرق
عندما دخل الموت الى (الحديقة) الجنّة ،ت ّم ُ
ط ِرد الرجل والمرأة الى خارجها ،وح ِج َبت أو ُمنِ َعت
الحياة عنهما .ٳ ّن ّ
الطريق المؤدّي الى الحديقة (الجنّة) كان ،من جهة الشرق – "البوابة
الشرقيّة" .-منذ ذلك اليوم ،أصبحت الجنّة تحت حراسة المالئكة ،خدّام الرب االله (الشروبيم)،
كائن بشري أن يأكل مباشرة من
متقلّب في ك ّل ناحية أو جهة ،بحيث ال يمكن ألي
ولهيب سيف ِ
ٍ
شجرة الحياة تلك( ،تك ،)٢٥-٢٢ꓽ٣.مع أنّه قد يُ ْس َمح لمجموع ٍة ُمختارة ،من "القَضْم" منها.
كانت البشريّة محرومة من الوصول الى الحياة ،الى حين انبلج فجرالوهيم ،وأشرقت "شمس
يستمر الموت طويال .بعد
والرحمة ،لن يسمح بأن
ّ
بره" .ومع ذلك ،فٳ ّن يهوى ،الغني بالنعمة ّ
ّ
حوالي األربعمائة سنة ،جاء رجال مجوس (أي رجال حكماء) من ال ّ
شرق وأعلنوا":لقد رأينا
الرب القدّوس! نعم ،ٳ ّن االبن الوحيد ،قد
نجمه في المشرق ،وأتينا لنسجد له!" آه ،مبارك اسم ّ
شو ِهد وهو يدخل عبر"بوابة ال ّ
شرق" ،فعادت الحياة الى (الحديقة) الجنّة – كنعان ،أرض
ت بشك ٍل روحاني ،لقد ُو ِلد من ٳمرأة عذراء .آمين! ووحدهم ،الرجال الحكماء
الموعد .ٳنّه لم يأ ِ
والنساء الحكيمات ،سوف يعترفون بعودة تلك الحياة ويسجدون له ويعبدونه!

ابراهيم
ان ِإ ْب َرا ِهي ُم لَ َّما ُد ِع َي أ َ َ
َان الَّذِي ك َ
يراثًا ،فَ َخ َر َج
َان َ
طا َ
ع ِتيدًا أ َ ْن يَأ ْ ُخذَهُ ِم َ
ع أ َ ْن يَ ْخ ُر َج ِإلَى ا ْل َمك ِ
اإلي َم ِ
ِب ِ
َو ُه َو الَ يَ ْعلَ ُم إِلَى أ َ ْي َن َيأ ْ ِتي
ض ا ْل َم ْو ِع ِد َكأَنَّ َها َ
وب ا ْل َو ِارث َ ْي ِن
سا ِكنًا ِفي ِخ َي ٍام َم َع ِإ ْ
غ ِري َبةٌَ ،
سحَاقَ َو َي ْعقُ َ
ب ِفي أ َ ْر ِ
ان ت َ َغ َّر َ
اإلي َم ِ
ِب ِ
ع ْينِ ِه.
َمعَهُ ِلهذَا ا ْل َم ْو ِع ِد َ
ألَنَّهُ ك َ
صانِعُ َها َو َب ِارئ ُ َها اللهُ.
ساتُ  ،الَّتِي َ
سا َ
َان يَ ْنت َ ِظ ُر ا ْل َمدِينَةَ الَّتِي لَ َها األ َ َ
عبرانيّين ٠١-١ꓽ٠٠

ب مختار ،عن بناء مدينته السماويّة المقدّسة.
ت ُ ْعتَبَر دعوة ابراهيم ،بداية اعالن يهوه الى شع ٍ

ي شيءٍ بخصوص المدينة المقدّسة تلك .غير ّ
أن ابراهيم،
لم يذكر موسى في سفر التّكوين ،أ ّ
شخص يشاهد مدينة الرب االله المقدّسة هذه .فابراهيم ،كان أبو االيمان ،لقد نظرها
كان ّأول
ٍ
ومرر هذا االعالن الى ذريّته ،اسحق ويعقوب .من جه ٍة أخرى ،هناك العديد من
من بعيدّ ،
المدونات التي تبيّن لنا ب ّ
أن الشيطان ،بواسطة نسله من الحيّة ،قد شيّد على األرض ،العديد من
ّ
المدن العظيمة والعمالقة .وبعد ّ
شيطان عبر كوش ونمرود الى خداع ال ّ
الطوفان ،عمد ال ّ
شعب،
واستمر بخداعهم عن طريق اإليمان
من خالل حثّهم على بناء امبراطوريّة فاضلة (طوباويّة)،
ّ
بقوة الجسد أي بواسطة بعض األعمال الجسديّة ،وهكذا ،استطاع
بٳمكانيّة الوصول الى ال ّ
سماء ّ
أن يربطهم معا في منطقة معيّنة من األرض .على العكس من ذلك ،ف ّ
ان ابراهيم ،أبو االيمان ،قد
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سماء من فوق ،من أعلى ،بهدف تمكيننا من رؤية مجد الرب االله
أ ُ ْع ِلن له عن وجوب نزول ال ّ
في نفوسنا.

األرض الموعودة ،المدينة الموعودة
الرب االله للحصول على ميرا ٍ
ث مزدوج :أحدهما ،كنعان أرض
ي ابراهيم من قِ َبل ّ
لقد د ُ ِع َ
الرب االله الموعودة .ٳ ّن الحصول على مث ِل هذا الميراث لنفسه
الميعاد ،والثاني ،مدينة ّ
بالرغم من أنّهم أقاموا في األرض الّتي كانت لهم بحسب وعد
ولذريّته ،لم يكن باألمرالسهلّ .
يهوه ،غير أنّهم لم يحوزوا على ملكيّة الميراث هذا ،االّ بعد مئات السنين من التّجارب
صقَل
واالختبارات .من خالل هذه التجارب واإلختبارات ،ينقّي الرب االله االنسان ،تماما ،كما يُ ْ
صفّى في النار! آه يا الهي! نعمّ ،
ألن االنسان بالنّسبة اليه ،هو أثمن بكثير وأرفع قيمة،
الذّهب ويُ َ
ي واح ٍد من المعادن أو الحجارة الثمينة .ابراهيم قد
من الذّهب ال ُمصفّى وأرفع قيمة حتى ،من أ ّ
مر في التّجارب وتنقّى ،ويعقوب أيضا ،خضع لالختبارات
خضع لالختبار وتط ّهر ،اسحق ّ
وتصفّى وتنقّى .لقد كانوا رجاال أمناء وأصحاب رؤية ،فانّهم لم يكونوا يتطلّعون الى وراثة
األرض الموعودة وحسْب ،تلك الّتي أقاموا فيها ،بل كانوا غرباء ،ينتظرون "المدينة الّتي لها
األساسات ،الّتي صانعها وبارئها اللّه" .لكنّهم لم يروها في حياتهم ،ولم يدخلوها أيضاّ ،
ألن تلك
المدينة ،لم تكن مدينة حقيقيّة (أي مدينة بالمعنى الحرفي للكلمة مبنيّة من حجارة أو ما شابه).
جميع هؤالء وكثيرون غيرهم" ،في االيمان ،مات هؤالء أجمعون وهم لم  ،ينالوا المواعيد،
وأقروا بأنهم غرباء ونزالء على األرضّ .
فان الّذين
بل من بعيد نظروها وصدّقوها وحيّوها،
ّ
يقولون مثل هذا يُظهرون أنّهم يطلبون وطنا ً .فَ َل ْو ذَك َُروا ذ ِلكَ الَّذِي َخ َر ُجوا ِم ْنهُ ،لَك َ
َان َل ُه ْم
ون َو َ
طنًا أ َ ْف َ
اآلن يَ ْبتَغُ َ
لر ُجوعَِ .ول ِك ِن َ
ستَ ِحي ِب ِه ِم اللهُ أ َ ْن يُ ْدعَى
فُ ْر َ
س َما ِويًّاِ .لذ ِلكَ الَ يَ ْ
ض َل ،أ َ ْي َ
صةٌ ِل ُّ
ع َّد َل ُه ْم َمدِي َنةً(".عب)٠٦-٠٣ꓽ٠٠.
ِإل َه ُه ْم ،ألَنَّهُ أ َ َ
نعم ،لم يكونوا سوى نزالء أي ضيوفا ،مع أنّهم أ ّمة مقدّسة وشعب مؤمن (٠بطرس  )٩ꓽ٢في
سماء (أبعد) .لقد كانوا حجارة مختارة ،منحوتة ومصقولة
رحل ٍة الى
أرض ،الى بل ٍد ما وراء ال ّ
ٍ
الرئيسي (الرأس) ،بصفته
من قِ َبل الباني الرئيسي نفسه ،بانتظار اليوم ،حين يضع الحجر ّ
سماوية المقدّسة .ومن ث َ َّم ،ولدى تشييده
حجر الزاوية األساسي (كأساس) المدينة ال ّ
مدينته المقدّسة ،أورشليم الجديدة ،يباشراالله األعلى بوضع هذه الحجارة في مراكزها
صصة لها .وبحسب الوعد ،جاء خروف يهوه ،المذبوح من قبل تأسيس العالم ،وت ّمم ك ّل ما
المخ ّ
كان مكتوبا عنه .فيسوع المسيح ،قد وضع حياته (نفسه) ،في صهيون ،منذ ما يقارب األلفي
صلب األكيد ،لكيما يت ّمم قصد ٳلوهيم من أجل بناء مدينةً مقدسةً لنفسه،
سنة ،كحجراألساس ال َّ
ضع
لكي يسكن فيها الى األبد .آمين .نعم ،حينئذٍ ،ك ّل
ٍ
شخص مختار من ّ
الرب االله ،سوف يو َ
ت فِي ا ْل َمسِيحِ" ،الّذي يُ ْعتَبَر
س َما ِويَّا ِ
اركٌ ِب ُك ِ ّل بَ َر َك ٍة ُر ِ
وحيَّ ٍة فِي ال َّ
في المكان المخ َّ
صص له ،و" ُم َب َ
أساس المدينة (راجع أفسس .)٠٢-٣ꓽ٠.حتى الحجارة الّتي ت ّم تجميعها منذ أيام آدم ،قبل
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صة لها.
الرئيسي ،سوف توضع هي أيضا ،في أمكنتها ال ُم َخ َّ
ابراهيم ،وقطعها من ِقبَل الباني ّ
ص َ
ست ُ ْم إِذًا بَ ْع ُد ُ
غ َربَا َء َونُ ُزالً ،بَ ْل َر ِعيَّةٌ َم َع
أصغوا لما قاله بولس فيما يتعلّق بنا في هذا الوقت" :فَلَ ْ
ت الل ِهَ ،م ْب ِن ِّي َ
ا ْل ِق ّدِيس َ
سهُ َح َج ُر
ين َ
سو ُ
ِين َوأَ ْه ِل َب ْي ِ
س ِل َواأل َ ْن ِب َي ِ
علَى أ َ َ
ع ا ْل َمسِي ُح نَ ْف ُ
اءَ ،و َي ُ
الر ُ
س ِ
اس ُّ
َّ
ب .الَّذِي فِي ِه أ َ ْنت ُ ْم أ َ ْيضًا َم ْبنِيُّ َ
ون
الزا ِويَ ِة،الَّذِي فِي ِه ُك ُّل ا ْل ِب َن ِ
اء ُم َر َّكبًا َمعًا ،يَ ْن ُمو َه ْي َكالً ُمقَ َّد ً
الر ّ ِ
سا فِي َّ
س لَنَا ُهنَا َمدِينَةٌ
َمعًاَ ،م ْ
الروحِ( " .أفسس  .)٢٢-٠٩ꓽ٢نعم ،يا سيدي! " أل َ ْن لَ ْي َ
س َكنًا ِلل ِه فِي ُّ
الرب!
ب ا ْلعَ ِتي َدةَ(".عب .)٠٥ꓽ٠٣.مبارك اسم ّ
بَاقِيَةٌ ،ل ِكنَّنَا نَ ْطلُ ُ
ّ
ي
ان كنعان ،أرض الميعاد ،كانت أرضا جيّدة ،تفيض لبنا وعسال .منذ ذلك الوقت الّذي أ ْع ِط َ
كبيركفاية،
فيه الوعد البراهيم ،ٳستغرق األمر حوالي  ٤١١سنة لرفع أ ّمة مؤلّفة من شع ٍ
ب ٍ
الرغم من ّ
أن أحفاد ابراهيم من خالل اسحق
قادرعلى دخول األرض ،وقهرها واحتاللها .على ّ
ٍ
أن نسبة كبيرة من هذا ال ّ
ويعقوب (اسرائيل) ،قد امتلكوا األرض ،ٳالّ ّ
شعب لم يحوزوا أبدا على
ايمان أبيهم ،ابراهيم .كثيرون لم يتم ّكنوا من النّظر الى ما وراء "جنّة عدن" األرضيّة ،ٳ ْذ
بصفتهم جسديّين ،كانوا ال يبحثون سوى عن أفضل ما يمكن أن تؤ ّمن لهم أرضهم ،بالدهم،
ْط َيت
أ ّمتهم ومدينتهم .هؤالء ،هم أنفسهم ،الّذين أضعفوا ايمان األمناء ،ود ّمروا الكلمة الّتي أع ِ
س َرائِي ِليُّ َ
لهم .من هم اذن ،االسرائيليّون الحقيقيّون؟ انّهم " الَّذ َ
ونَ ،ولَ ُه ُم الت َّ َب ِنّي َوا ْل َمجْ ُد
ِين ُه ْم إِ ْ
سدِ ،ا ْلكَائِنُ
َوا ْلعُ ُهو ُد َواال ْ
شتِ َرا ُ
ب ا ْل َج َ
ع َوا ْل ِعبَا َدةُ َوا ْل َم َوا ِعيدَُ ،ولَ ُه ُم اآلبَا ُءَ ،و ِم ْن ُه ُم ا ْل َمسِي ُح َح َ
س َ
سقَ َ
آم َ
س
َ
اركًا ِإ َلى األَبَدِِ .
س ه َكذَا َحتَّى ِإ َّن َك ِل َم َة الل ِه قَ ْد َ
طتْ  .أل َ ْن لَ ْي َ
ينَ .ول ِك ْن لَ ْي َ
علَى ا ْل ُك ِ ّل ِإل ًها ُمبَ َ
س َرائِي ِليُّ َ
َج ِمي ُع الَّذ َ
س ِد ُه ْم أ َ ْوالَ َد الل ِه ،بَ ْل أ َ ْوالَ ُد ا ْل َم ْو ِع ِد
س َرائِي َل ُه ْم إِ ْ
ِين ِم ْن إِ ْ
س أ َ ْوالَ ُد ا ْل َج َ
ون ،أ َ ْي َل ْي َ
سبُ َ
سالً(".رومية  .)١-٥ꓽ٩نعم ،ٳ ّن اولئك االسرائيليّون الجسديّون ،لم يكونوا أبناء يهوه
ون نَ ْ
يُحْ َ
ذريّة (ٳسحق) النّسل موعود ،هم
كونِهم أبناء ابراهيم .فالمولودون من ّ
اإلله ،على ّ
الرغم من ْ
ّ
سماويّة.
وحدهم فقط ،الذين كانوا
مدعوين ليكونوا شعب أ ّمة مقدّسة ،ليصبحوا شركاء الدّعوة ال ّ
ّ
والمدعوون قدّيسين ،من االسرائيليّن واألمم ،هم أبناء الوعد ،النّزالء والغرباء المرتحلين عبر
ّ
هذا العالم ،والذين ال وطن لهم.
ب َو َ
ض َ
وس ُم ْ
ط ِر ٍم بِالنَّ ِارَ ،وإِلَى َ
اف بُوق
"ألَنَّ ُك ْم لَ ْم تَأْتُوا إِلَى َجبَل َم ْل ُم ٍ
ظالَ ٍم َو َز ْو َبعَةٍَ ،و ُهت َ ِ
ضبَا ٍ
ست َ ْعفَى الَّذ َ
س ِمعُوهُ ِم ْن أ َ ْن ت ُ َزا َد لَ ُه ْم َك ِل َمةٌ ،ألَنَّ ُه ْم لَ ْم يَحْ تَ ِملُوا َما أ ُ ِم َر ِب ِه:
ص ْو ِ
َو َ
ت َك ِل َماتٍ ،ا ْ
ِين َ
َان ا ْل َم ْن َ
سه ٍْم»َ .وك َ
ظ ُر ه َكذَا ُم ِخيفًا َحتَّى قَا َل
س ِ
ت ا ْل َجبَ َل َب ِهي َمةٌ ،ت ُ ْر َج ُم أ َ ْو ت ُ ْر َمى ِب َ
« َوإِ ْن َم َّ
ش ِلي َم
ور َ
ُمو َ
سى«:أَنَا ُم ْرت َ ِع ٌ
ب َو ُم ْرت َ ِع ٌد» .بَ ْل قَ ْد أَت َ ْيت ُ ْم إِلَى َج َب ِل ِص ْهيَ ْو َنَ ،وإِلَى َمدِينَ ِة الل ِه ا ْل َح ّيِ .أ ُ ُ
ُ
َ
سة أ ْبك ٍَار َم ْكتُو ِب َ
س َما ِويَّ ِةَ ،و ِإلَى َربَ َوا ٍ
اواتَِ ،و ِإلَى الل ِه
ين فِي ال َّ
ت ُه ْم َمحْ ِف ُل َمالَئِ َكةٍَ ،و َكنِي َ
ال َّ
س َم َ
يعَ ،و ِإلَى أ َ ْر َواحِ أ َ ْب َر ٍار ُم َك َّم ِل َ
ين( "،عب)٢٣-٠١ꓽ٠٢ .
َديَّ ِ
ان ا ْل َج ِم ِ
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للرب االله  -حضور الرب االله
الحضور المم َّجد ّ
تحرر بنو ٳسرائيل من عبوديّتهم .وما
بعد حوالي  ٥٣١سنة من الغربة (والعبوديّة في مصر)ّ ،
الرب االله حاضرا في وسطهم ،في عمود سحاب نهارا ،وفي
ٳن ارتحلوا خارج مصر ،كان ّ
عمود نار ليال .بعد تحريرهم من عبوديّة المصريّين ،كان باستطاعة بني اسرائيل ،أن يدخلوا
الشريرة وال ُم ْخ ِزيَة ،كان
تصرفاتهم وأخبارهم
ّ
مباشرة الى أرض كنعان ،انّما بسبب قلّة ٳيمانهم و ّ
عقابهم ،أن يجولوا تائهين ،ويهيموا في البريّة مدّة أربعين سنة (تثنية  ⸵٠٥ꓽ٢عدد.)٣٤-٣٣ꓽ٠٥
الرب
رجالن فقط ،كانا مؤمنيْن وأمينين على كلمة يهوه الموعودة .خالل تلك الفترة ،أ َم َر ّ
موسى ببناء خيمة له ،لكي ي ْ
ُظ ِهر حضوره بين شعبه (خروج ّ .)٢٢-٢٤
ان خيمة موسى،
س ّمى ،لم تكن سوى بناء مؤقّتا .لقد كانت مستطيلة ال ّ
سم الى قسمين :القدس
شكل ،وت ُ ْق َ
كما كانت ت ُ َ
وقدس األقداس ويُحي ُ
ط بهما دار واسعة (خروج  ⸵٣٥-٣٣ꓽ٢٦عب ⸵٢-٢ꓽ٩.خروج .)١ꓽ٥١كان
الرحمة ،وهو غطاء مصنوع من
تابوت العهد ،موضوعا في قدس األقداس .أ ّما
كرسي ّ
ّ
ش ِ ّكل الجزء العلوي من التابوت ،أي الغطاء .وكان هناك فوق الغطاء،
صلب ،فكان يُ َ
الّذهب ال ّ
كاروبان من ذهب ،وجهاهما الواحد بات ّجاه اآلخر .وبين الكاروبيْن كان يسطع ،متربّعا على
الرب ،يتواصل مع نبيّه،
الرب االله (أو شجرة الحياة) ،وحيث كان ّ
العرش ،حضور مجد ّ
ي ،مغَ ّ
شى بالذّهب ،ويرمز الى
موسى( .كان التابوت ،عبارة عن علبة خشبيّة ،أو صندوق خشب ّ
الحضور االلهي في البشريّة ،أو ألوهيّة ٳلوهيم ،في االنسانيّة ).لقد أو ِك َل الى الالوييّن والكهنة
مسؤوليّة حماية وحراسة ونقل األشياء المقدّسة العائدة للخيمة ،والّتي كان يتم نقلها باستمرار،
مكان الى آخر ،بحسب نظام ٳرتحال بني اسرائيل ،الّذين كانوا يُقادون بعمود النار (عدد -٣
من
ٍ
صب دوما ،ويكون مدخلها الوحيد (في المكان
 ⸵٣٦-٣٣ꓽ٠١ ⸵٥يشوع  .)٦-٣ꓽ٣كانت الخيمة ت ُ ْن َ
المقَدّس) ،مواجها لل ّ
شرق( .جميع المعابد أو الهياكل ،قد بُ ِن َيت الحقا ،بطريقة مماثلة ،مع مدخلها
الرئيسي المواجه للشرق ،راجع خروج ⸵٠٥-٠٣ꓽ٢٢حزقيال  ).٠٦ꓽ١لقد كانت خيمة موسى
مركز الديانة االسرائيليّة.
المثال الّذي يُنذِر او ينبئ بمجيء كلمة الرب االله ،لكي يسكن في
لقد كانت خيمة موسى بمثابة ِ
خيمة من لحم – االنسان يسوع المسيحّ .
ان التّخطيط الكامل للخيمة كان بمثابة مثال ينبئ
بالحياة ،والخدمة وكنيسة ربّنا يسوع المسيح .وكانت تُدعى أيضا" ،مسكن بيت الرب
االله"(أخبار األيام األول .)٥١ꓽ٦ .هذا صحيح بالفعلّ ،
ألن الرب االله ،قد جاء حقا الى الخيمة
(المسكن) ،في المسيح (شجرة الحياة) الّذي يُقيم في الكنيسة - ،بيت يهوه ( -أي أسرة الرب
االله) .ومن "مسكن بيت الرب االله" ،تخرج كلمة يهوه ،ويُ ْك َرز بها الى العالم اجمع.
بعد حوالي أربعين سن ٍة في البريّة ،ٳنتقلت الخيمة عبر األردن ،الى داخل كنعان تحت قيادة
"أليام عديدة
يشوع .لقد عاد مجد الرب االله مجدّدا الى "جنّة عدن" ،بعد أن ترك هذا المكان
ٍ
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"ٳذا ص ّح التّعبير .وسوف يبقى مع مختاريه ،في تلك الجنّة ،طالما يُطيعون الكلمة .في أيام
الملك داود ،عندما استعاد مدينة صهيون من اليبّوسيّين واستولى عليها ،أخذ معه تابوت العهد،
تاركا الخيمة في جبعون (٠ملوك ٢ ⸵٥ꓽ٣صم .)٦-٤.وجبل صهيون ،ال ُم َس ّمى أيضا ،مدينة
داود ،كان يقع "في وسط الجنّة" – كنعان" .بل اخترتُ أورشليم ليكون اسمي فيها،
واخترتُ داود ليكون على شعبي سرائيل٢(".أخباراأليام  )٦ꓽ٦كم هذا موافق ومناسب .لقد كان
ساكن في أيامه ،بين
الملك داود على مثال ملكنا يسوع الّذي كان تابوت يهوه الحقيقي ،ال ّ
شعبه في أورشليم .وفي زمن التّجديد ،سوف يجلس الملك يسوع أيضا ،في عرشه األلفي في
أورشليم ،وسوف يملك على اسرائيل وعلى ك ّل األرض.
ّ
الرب قد اختار صهيون .ٳشتهاها مسكنا ً له" :هذه هي راحتي الى األبد .ههنا
"ألن ّ
أسكن ألنّي اشتهيتها( ".مزمور )٠٥-٠٣ꓽ٠٣٢
وبالتّاليّ ،
فان "شجرة الحياة" التي كانت في أيام آدم في وسط جنّة عدن ،عادت ثانية الى
ظهره .انّما ،وبسبب الخطيئة ،ما من أحد ّ
يحق له
مكانها األصلي ،لكي تُج ّ
سد حضورها وت ُ ِ
الوصول مباشرة ،الى شجرة الحياة ،مثلما كان ّ
يحق آلدم وحواء ،الّلذين كانا يحظيان بهذا
تقرر شجرة الحياة فَت َح بطنها (بطنه) من نهرالمياه الحيّة (راجع يوحنا -٣٢ꓽ٢
اإلمتياز .وما لم ّ
 ،)٣٩للكشف عن حبّه واعالن الحقيقة من خالل بعض األواني المختارة ،فلن يكون هناك حياة
بين سكان اسرائيل.
ّ
شيَّد االّ في
دائم ليح ّل مح ّل خيمة موسى.
ولكن الهيكل ،لم يُ َ
لقد اقترح الملك داود ،بناء هيك ٍل ٍ
ي الهيكل ،الّذي يحوي "التابوت" ،على يد سليمان الملك ،شمالي مدينة
عهد ابنه سليمان .لقد بُنِ َ
داود ،فوق جبل ال ُم َريّا ،في المكان نفسه الّذي كان قد عيَّنَه أرنان اليبّوسي بيدرا له (٢أخبار
األيام  ⸵٠ꓽ٣راجع ٠أخبار  ،)٢٢-٢١ꓽ٢٠وفي الموقع نفسه حيث يُ ْعتَقَد ّ
أن ابراهيم قدّم ابنه
والروعة ،ليس
للرب االله (تكوين  .)٢-٠ꓽ٢٢لقد كان هيكال في منتهى الجمال ّ
اسحق ،ضحيّة ّ
سرو ال ُم ْستَ ْقدَم من لبنان وحسْب،
من جهة المهارات ال ُم ْستَ ْخدَ َمة في قطع ونحت خشب األرز وال ّ
استمر
انّما أيضا ،من جهة الك ّميات الضّخمة من الفضّة والذّهب الّتي ا ْست ُ ْع ِملت في بنائه .لقد
ّ
سنة (ملوك األول  ،)٣١ ،٠ꓽ٦وبلغ حجمه
العمل في تشييد الهيكل مدّة سبع سنوات ونصف ال ّ
ُ
ُ
ضر التابوت وأد ِْخل الى الهيكل
ضعفي حجم خيمة موسى ،من حيث الضّخامة .عندما أ ْح ِ
الرب لدرجة ،أنّه استحال خاللها
ال ُم َخ َّ
س ّمى هيكل سليمان) ،ٳمتأل المكان من مجد ّ
صص له (ال ُم َ
سحاب .اقرأ أخبار األيام الثاني  ٣الى .٢
على الكهنة الوقوف للخدمة ،بسبب ال ّ
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تابوت العهد
ّ
صة الشيوخ منهم.
لكن الهيكل لم يصمد الى األبد ،بسبب ٳرتداد االسرائيليّين عن االيمان ،وخا ّ
الروحي واألخالقي .والنّبي حزقيال ،قد رأى ك ّل هذه
لقد كانت حياتهم غاية في اإلنحطاط ّ
أعطي له حتى ،أن
الرب االله .اقرأ حزقيال  .٢٥-٥لقد
الرؤيا التي منحه ٳياها ّ
األمور من خالل ّ
َ
يرى نهاية حكم اسرائيل ال َملَكي" .حتى يأتي الّذي له الحكم ،فأُع ِْط َي اياه" (راجع حزقيال :٢٠
 .)٢٢-٢٤وفي تلك األيام سلّط يهوه البابليّين على أورشليم لكي يأسروا الشعب ،ويذبحوا الملك
صر في العام ٤١٦ -٤١٢
صدقيّا وأبناءه .ولكن مباشرة ،قبل حصارأورشليم من ِق َبل نبوخذن ّ
ق.م ( .ملوك الثاني  ،)٢٠-١ꓽ٢٤كان مجد يهوه االله قد غادر المكان أي الهيكل،
الرب من على وسط المدينة ووقف على الجبل الّذي على شرقي
و"صعد مجد ّ
المدينة"(حزقيال  .)٢٣-٢٢ꓽ٠٠لقد تو ّجه شرقا صوب جبل ّ
الزيتون (الذي يعلو حوالي
٢٢١١قدم عن سطح البحر (ما يعادل ١٢٢م .تقريبا) (أعلى من جبل صهيون ،بما يقارب المئة
الرب
وخمسين قدما ،ما يساوي ٥٤م ،).على بعد مسافة حوالي النّصف ميل أو أق ّل .انّما مجد ّ
الّذي ترك التابوت الموضوع في الهيكل ،والّذي اتّجه شرقا ناحية جبل ّ
ٳستقر هناك
الزيتون،
ّ
فوق تابو ٍ
ت آخر ،وذلك بعد حوالي ٦٢١عاما .وهذا التابوت ،لم يكن من صنع أيدي البشر ،وهو
سماء ،بجس ٍد ُم َم َّجد .و ِوفقا
قد صعد الى ال ّ
الرب ذاك ،سوف
لزكريّا  ،٠٥فانّه في يوم ّ
يعود مجد الرب االله ثانية ،ويقف على جبل
الرب العظيم ذاك،
الزيتون للقتال في يوم ّ
الرب االله القادر على كل شيء (رؤيا
يوم ّ
 .)٠٦ ،٠٥ꓽ٠٦وبعدئذٍ ،سوف يعود الى ذاك
المكان بالتّحديد ،حيث كان ي ْ
ُظ ِهر حضوره
ووجوده دوما،هناكَ " – .وإِذَا ِب َمجْ ِد إِل ِه
س َرائِي َل َجا َء ِم ْن َ
ص ْوتُهُ
ق َو َ
إِ ْ
يق الش َّْر ِ
ط ِر ِ
َ
َ
ضأ َ
ضا َءتْ ِم ْن
ص ْو ِ
َك َ
ير ٍةَ ،واأل ْر ُ
ت ِميَا ٍه َكثِ َ
ت ِم ْن
ب إِلَى ا ْلبَ ْي ِ
الر ّ ِ
َمجْ ِد ِه ...فَ َجا َء َمجْ ُد َّ
َ
ق ".حزقيال
يق ا ْل َبا ِ
ب ا ْل ُمت َّ ِج ِه نَحْ َو الش َّْر ِ
ط ِر ِ
علَ ْي ِك(".أشعيا )٠ꓽ٦١
ب أَش َْرقَ َ
" .)٥ ،٢ꓽ٥٣قُ ِ
ومي ا ْ
الر ّ ِ
يري ألَنَّهُ قَ ْد َجا َء نُو ُر ِكَ ،و َمجْ ُد َّ
ست َ ِن ِ
لدى غزوهم إلسرائيل ،د ّمر البابليّون الهيكل تدميرا شامال .وخالل تلك الفترة ،كان من
المفترض أن يُهدَم التابوت أو يضيع .وكان ارميا قد تنبّأ ،حتى قبل سقوط أورشليم ،بأنّه في
َ
األيام ال ُمقبلة ،لن يعود هناك من حاجة للتابوت فيما بعدّ ،
ألن أورشليم نفسها ،سوف تصبح
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يمان مباشَر بيهوه االله،
عرش يهوه (ارميا  ،)٠٢ -٠٦ꓽ٣ٳ ْذ رمزيّة التابوت ،قد است ُ ْب ِدلَت با ٍ
بموجب العهد الجديد (ارميا ( .)٣٥-٣٠ꓽ٣٠تذ ّكروا ّ
صندوق الخشبي" ،ال ُمطلى بالذّهب،
بأن "ال ّ
ي وق ٍ
مجرد
ت من األوقات ،هو بنفسه ،عرش النعمة الحقيقي ليهوه ،انّما كان
ّ
لم يكن في أ ّ
ّ
ولكن أورشليم ،وبصفتها عرش الرب
رمز ،الى حين ظهور التابوت وعرش النعمة الحقيقيّين).
ٍ
الروحي ،حيث تابوت العهد (المسيح ،ٳعالن الرب االله،
االله ،هي أيضا تُشير الى العالم ّ
يهوه) ،سوف يُرى جالسا في المدينة المقدّسة ،اورشليم الجديدة النازلة من السماء.
ي هيكل زربابل ،وذلك في العام
بعد عودة اسرائيل من ال ّ
سبي واألسر ،ت ّم بناء هيكل جديدُ ،
س ّم َ
٤٠٦ق.م .لقد أُقيم هذا المعبد ،على الحجراألساسي نفسه ،الّذي استخدمه سليمان .كان هيكال
ع ِيّن ملكا على اليهوديّة،
متواضعا .ٳبّان الحكم الروماني ،ساهم هيرودس الكبير ،الّذي كان قد ُ
من قِ َبل مجلس الشيوخ الروماني ،بتوسيع هذا البناء ،باالضافة الى اهتمامه بشكل الهيكل
المعماري .لذلك ،فهو كان معروفا أكثر ،تحت اسم هيكل هيرودس .مع ّ
أن الهيكل كان مبنيّا
صة بالنّسبة لعرض فخم من المعادن الثمينة ال ُمستعملة في بنائه ،وكافّة أدوات
بشك ٍل بديع ،خا ّ
ّ
الرائعة ال ُم ْستَخدمة ،ٳالّ ّ
أن مجد
الزينة والحلي المنحوتة بٳتقان ،باالضافة الى األنسجة واألقمشة ّ
الرب االله الحقيقي ،لم يكن موجودا في المكان أي في الهيكلّ ،
ألن تابوت العهد لم يكن
ّ
أن تابوت العهد لم يكن موجودا في الهيكل ،فهذا يعني ّ
موضوعا في قدس األقداس .وبما ّ
أن مجد
يهوه،غير موجود داخل الهيكل .وأسفاه! يبدو ّ
أن التابوت قد فُ ِقد ،انّما في الواقع ،لم يكن كذلك.
في أيام مالخي ،أ ُ ْ
ئ ال َّ
امي.
ط ِريقَ أَ َم ِ
نبوة عن اسرائيل تقول" :هأَنَذَا أ ُ ْر ِ
س ُل َمالَ ِكي فَيُ َه ِيّ ُ
ط ِلقَت ّ
س ُّر َ
ب
س ِيّ ُد الَّذِي ت َ ْطلُبُو َنهَُ ،و َمالَكُ ا ْلعَ ْه ِد الَّذِي ت ُ َ
َويَأْتِي بَ ْغتَةً إِلَى َه ْي َك ِل ِه ال َّ
ون ِب ِهُ .ه َوذَا َيأْتِي ،قَا َل َر ُّ
ا ْل ُجنُو ِد(".مالخي  .)٠ꓽ٣لقد ا ْست ُ ْبدِل التابوت المفقود بآخرأعظم منه بأشواط ،لم يتم بناؤه من
مواد األرض ،وال من صناعة أيدي البشر .آمينّ .
ان المجد االلهي قد أتى "محصوراً" في جسد
انسان ،يدعى المسيح يسوع  ،ٳذ كان ذاك المجد يظلّله .ومع ّ
ُعلّم
الرجل نفسه ،كان يسجد وي ِ
أن ّ
ٍ
ّ
ّ
ان قلة قليلة من ال ّ
في الهيكل ،غير ّ
شعب ،حتى المتديّنين منهم ،تمكنّوا من التنبّه الى حضور مجد
الرب االله في وسطهم .نعم ،غالبا ما يكون أكثريّة الناس عميانا عاجزين عن رؤية اعالن ابن
ّ
ّ
الرب االله"...
الرب االله ،بسبب ٳنغماسهم بنشاطاتهم الدينيّة والطقسيّة" .كفّوا واعلموا أنّي أنا ّ
ّ
(مزمور ٠١ꓽ٥٦أ).
لقد كان يسوع المسيح رسول وتابوت العهد الثاني .كما أنّه الملك الشّرعي لعرش داودّ .
ان
دخوله اإلنتصاري من جبل ّ
الزيتون الى أورشليم ،حيث ر ّحب به أتباعه ،ترحيبهم بملكٍ  ،قبل
دخوله الى الهيكل لتطهيره ،وذلك ،في األسبوع األخيرمن خدمته وحياته على األرض (مرقس
نبوات حزقيال " -٢٢ꓽ٢٠حتى يأتي الّذي له الحكم فأعطيه
 ،)٠٠-٠ꓽ٠٠هو كان بمثابة تحقيق ّ
ٳياه ".نعم ،من جبل الزيتون في الشرق (حيث صعد يسوع المسيح) ،وبعد معركة يوم القتال
الرب الى
العظيم ،يوم االله القادر على ك ّل شيء (رؤيا  ،)٠٦ ،٠٥ꓽ٠٦سوف يدخل مجد ّ
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البوابة ال ّ
شرقيّة ويجلس في عرشه الى األبد .وتابوت العهد الحقيقي ،لن
الهيكل األلفي ،عبر ّ
يغادرعرشه بعد اآلن.
بسبب رفض اسرائيل للمسيّا الّذي أرسله لهم الرب االله ،وصلبهم ٳياهّ ،
فان أورشليم أيضا ،قد
ديست ثانية ،من أقدام األمم في العام  ٢١ب.م ،.وذلك ،عندما حاصرها الرومان لمدّة ٠٥٣
يوما .أُب ِْطلَت الذّبيحة والهيكل الثاني ،الّذي ُج ِ ّرد من ذَه ِبه ،ٳلتهمته النيران وسقطت المدينة
المقدّسة حيث مات داخلها حوالي المليون شخص .تشتّتت اسرائيل ،وأصبحت شعبا بال وطن،
صة أيضا)
يوم واحدٍ" (في ظ ّل حكومتها الخاصة رافعة رايتها الخا ّ
"و ِلدَت ثانيةً" "في ٍ
الى أن ُ
في الرابع عشر من شهر أيار  .٠٩٥١اقرأ أشعيا .١ꓽ٦٦

رؤى حزقيال
الرب االله الى حزقيال النّبي
في ال ّ
سنة الخامسة والعشرين من نفي بني اسرائيل في بابل ،منح ّ
الرؤى
الرؤى بشأن عبادة اسرائيل المستقبليّة ،أثناء حكم المسيح األلفي .نجد هذه ّ
سلسلة من ّ
ُ
ُمدَ َّونة كلّها في االصحاحات التّسعة األخيرة ( ،)٥١-٥١من سفر حزقيال .لقد أ ِخذ حزقيال ،الى
ض َع على "جب ٍل عا ٍل جداً" .ورأى حزقيال النّبي ،الى جنوب ذاك "الجبل
وو ِ
أرض اسرائيلُ ،
ُ
تي بحزقيال الى هناك ،حيث كان رجل بانتظاره لكي
العالي جدا ً" ،كهيئة مدينة .ومن ث َ َّم ،أ َ
يأخذه في جول ٍة في الهيكل .لقد كان منظره كمنظر النّحاس ،وبيده خيط كتّان وقصبة قياسّ .
ان
ذاك "الجبل العالي جداً" كان ّ
ّ
ولكن هذا الجبل ،الّذي كان يعلو بنسب ٍة
بالطبع ،جبل صهيون.
تفوق بقليل ،األلفي وخمسمائة قدم تقريبا (ما يعادل ٢٦٢م ،).لم يكن في الواقع ،جبال عاليا جدا،
مقارنة مع الجبال المتعدّدة المحيطة بأرض اسرائيلّ .
العلو أو االرتفاع ،يدل هنا على
ان تعبير
ّ
كمكان ذات سلطة عالية جدا ونفو ٍذ عظيم -مركز َملَكي -يستوجب االحترام
أهميّة أورشليم،
ٍ
الرب االله األرضي ،خالل حكمه األلفي (راجع أشعيا ⸵٢ꓽ٢
والرهبة .فهي ،سوف تكون كرسي ّ
ّ
ميخا  ⸵٠ꓽ٥زكريا  ⸵٠١ꓽ٠٥ ⸵٣ꓽ١حزقيال  ⸵٠٥ꓽ٢١رؤيا  .)٠١ꓽ٢٠على ك ّل حال ،لقد كانت
الرب يسوع المسيح ،حبيب الهنا،
أورشليم مدينة الملك داود والملك سليمان ،اللّذين يرمزان الى ّ
والملك الحكيم ،الّذي سوف يجلس ويسود ويملك على اسرائيل في العصر األلفي ،من زمن
مرة أخرىّ ،
ان المدينة المقدّسة ،أورشليم
الت ّجديد (متى  ⸵٢١ꓽ٠٩رؤيا  .)٦ꓽ٢١أعود
وأكرر ّ
ّ
سماء الجديدة واألرض الجديدة ،سوف تكون ،جبل الرب
الجديدة – المدينة الروحيّة -في ال ّ
االله المقدّس ،حيث ملوك األرض سوف يجيئون بمجدهم وكرامتهم ٳليها (رؤيا )٢٥ꓽ٢٠
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"معركة حزقيال  ٣٨و "٣٩
ٳ ّن الهيكل الّذي شاهده حزقيال في رؤاه ،سوف يكون الهيكل الثالث واألخير الّذي سوف تحظى
به اسرائيل .وهو سيكون أكثر جماال وأشدّ روعة من ألهياكل األخرى الّتي سبقته .ولكن ،متى
يبدا بناء الهيكل؟ ِوفقا لنبؤات الكتاب المقدّسّ ،
فان هذا الهيكل والمذبح الخاص به ،باستثناء الدار
الخارجيّة ،سوف يكون َبناؤهما قد أ ُ ْن ِجز ،بحلول ّ
الزمن الّذي يكتمل فيه األسبوع األخير من
سبعين (دانيال  .)٢٢-٢٥ꓽ٩اقرأ رؤيا  .٢-٠ꓽ٠٠بالتاليّ ،
فان بناء الهيكل ،يجب
أسابيع دانيال ال ّ
أن يبدأ قبل تلك الفترة ّ
الزمنية( .عندما استعاد اٳلسرائيليّون مدينة أورشليم القديمة ،مع بقايا
المؤرخ اليهودي ال ُم َع ِ ّمر" ،اسرائيل ٳلداد" ،قوله في مجلّة
الهيكل ،في العام  ،٠٩٦٢نُ ِق َل عن
ّ
حرر أورشليم .فمنذ ذلك الحين ،والى
"تايم"" ،نحن في المرحلة الّتي كان فيها داود ،حين ّ
مر .وهذا ما سوف يحصل معنا
الوقت الّذي ت ّم فيه بناء الهيكل على يد سليمان ،جيل واحد قد ّ
أيضا )".ٳالّ ّ
صخرة الحاليّة ،والّتي تقف عائقا في الطريق ،ينبغي أن يتم ٳزالتها بطريق ٍة
أن قبّة ال ّ
قوةٍ بشريّة ،ألنّه ال يُمكن ٳزالتها من دون ٳراقة الدّماء بين
أو بأخرى ،دون اللّجوء الى أيّة ّ
سياسيّة .من الناحية النّبويّة ،ال بدّ أن تنشب المعركة
اليهود والمسلمين ،وبين مختلف التّحالفات ال ّ
التي تنبّأ عنها حزقيال النّبي في سفر حزقيال ،الفصلين  ٣١و  .٣٩لقد تنبّأ قائال ّ
الرب االله
بأن ّ
سقُ ُ
سقُ ُ
ط ُك ُّل
ط ا ْل َمعَاقِ ُل َوت َ ْ
س َرائِي َلَ ....وتَ ْندَكُّ ا ْل ِجبَا ُل َوت َ ْ
ض إِ ْ
ْش ع َِظي ٌم فِي أ َ ْر ِ
سوف ي ُْحدِثَ ":رع ٌ
ض" ،وذلك ،عندما سيغزو جيش روسيّا مع حلفائها الشيوعييّن ،أرض
األ َ ْ
س َو ِار ِإلَى األ َ ْر ِ
اسرائيل (حزقيال ٠٩ꓽ٣١ب٢١ ،ب)ّ .
الرعش في األرض ،أو اإلهتزاز األرضي الهائل
ان هذا ّ
الّذي سيحصل ،سوف يكون وال شك ،األعظم منذ فجر تاريخ البشريّة .فهو سوف يُسْقط "مسجد
ع َمر" من على جبل الهيكل ،وهكذا ،يستعيد اليهود حقّهم في ذاك المكان المقدّس .ولحظة يضع
ُ
اليهود يدهم على صخرة التضحية تلك ،أعتقد بأنّهم سوف يقدّمون صلوات التّقديس والشكر،
ويقربون المحرقات الى يهوه .ومن ث َ َّم ،تقوم أ ّمة اسرائيل بممارسة طقوسها اليومية مجدّدا ،عن
ّ
ّ
ولكن المسيح الدّجال (ضد المسيح) ،سوف يقوم باغتصاب
طريق تقريب الذبائح والتقدمات.
سابعة من العهد الّذي أبرمه مع الدول المتعدّدة والّتي لها مصالح في
الهيكل في وسط السنة ال ّ
أرض اسرائيل .وهو سوف ّ
يبطل الذبيحة والتّقدمة ،ويجلس في الهيكل ويُظ ِهر نفسه أنّه ٳله.
(اقرأ دانيال ٢ ⸵٢٢ꓽ٩تسالونيكي  ⸵ ٢ -٣ꓽ٢رؤيا  .)٠٢غير ّ
ساطع،
أن ٳشراقة مجيء المسيح ال ّ
سوف يد ّمره (٢تسالونيكي .)٩-١ꓽ٢
[مالحظة :كثيرون أساؤوا تفسير المعركة ال ُمدَ َّونة في حزقيال  ٣١و  ٣٩فاعتبروا أنّها تلك
الرسول يوحنا في رؤاه على جزيرة بطمس.
الحرب المدَ َّونة في رؤيا  ،٠١-٢ꓽ٢١والّتي شاهدها ّ
حسنا كالّ ،هذا غير صحيح ،فالحرب الّتي رآها يوحنا ،سوف تنشب بعد انتهاء ملك ربنا يسوع
المسيح – عصرالحكم األلفي في زمن التّجديد( ،متى  – )٢١ꓽ٠٩عندما سوف يُ َح ّل ال ّ
شيطان من
ُض ّل األمم الموجودين في أربع زوايا
سجنه ،بعد أن كان ُم َقيّدا طوال الفترة الزمنيّة تلك ،لكي ي ِ
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الرب (رؤيا  .)٠١-٠ꓽ٢١ٳ ّن تعبيري "جوج"
األرض ،ويجمعهم للحرب ضدّ المسيح ّ
قراء الكتاب المقدّس .تشير كلمة "جوج" ،الى ك ّل ما هو متعا ٍل ومفتخر،
و"ماجوج" ،ت ُ ْر ِبك ّ
متمرد ،وضد -المسيح في ّ
كبير من
قوي ،ضخم،
ّ
الطبيعة⸵ وكلمة "ماجوج" ،ترمزالى عد ٍد ٍ
الناس المنتمين الى نفس األرض .ٳ ّن "معركة حزقيال  ٣١و  ،"٣٩سوف تُخاض قبل األسبوع
سبعين أسبوع من نبؤة دانيال .يبدو هذا واضحا في اآليتين  ٩و ٠١من
األخير (سبع سنين) من ال ّ
صان على ّ
أن مسألة حرق األسلحة ال ُمسْتخدَ َمة في تلك
سفر حزقيال  ٣١و  ،٣٩الّلتين تن ّ
ي وق ٍ
ت خالل
الحرب ،سوف تستغرق مدة سبع سنوات .ٳ ْن كانت تلك الحرب سوف تنشب في أ ّ
نبوة دانيالّ ،
فان عمليّة حرق تلك األسلحة ،قد تمتد الى عصر التّجديد .من
األسبوع ال ّ
سبعين من ّ
جه ٍة أخرى ،ٳن كانت تلك الحرب سوف تجري بعد انتهاء الحكم األلفيّ ،
فان فترة اضافيّة من
سبع سنوات ،سوف تكون ضروريّة من أجل حرق تلك األسلحة قبل أن تح ّل السماء الجديدة
واألرض الجديدة ،محل تلك الموجودة حاليا .كما ّ
أن هذه الحرب ،هي ليست "معركة
هرمجدّون"ّ ،
الرب قرابة نهاية الضّيقة العظيمة ،ومن
ألن هذه األخيرة ،سوف تُخاض في يوم ّ
ث َ ّم ،تليها عودة المسيح مع قدّيسيه ،الى األرض].

الهيكل األلفي
الهيكل الّذي شاهده حزقيال في رؤاه ،سوف يُبنى بطريقة مختلفة عن خيمة موسى ،وهيكل
سليمان األول ،وعن هيكل هيرودس الثّاني أيضا .فبدال من الجدار المستطيل حول الهيكل (أي،
ال َح َرم الداخلي أو ال َح َرم المالئم الّذي يض ّم قدس األقداس والقدس) ،الّذي هو نفسه مستطيل
ال ّ
دار داخليّة تبلغ مساحتها حوالي  ٣١١ذراع مربّع ودار خارجيّة من  ٤١١ذراع
شكل ،مع ٍ
مربّع من حوله [ الذراع الواحد يعادل  ٠٢قدم ،أو حوالي  ٣أمتار  ].الدّار الخارجيّة تفصل
منطقة "ال َح َرم" (أي الباحات والمباني) ،عن "المكان النّجس" (أي المنطقة المشتركة) .ٳ ّن
أذرع مربّعة[ .في التّعداد
منطقة المذبح الموجودة خارج الهيكل ،تبلغ مساحتها حوالي ُ ٠١١
الكتابي ،األعداد الفرديّة الغريبة والمؤلّفة من رقم واحد ،لها عالقة باأللوهيّة "٠" .يمثّل ال ِوحدة،
األحاديّة أو وحدانيّة وكفاية الرب االله ،"٣" .يمثّل الكمال االلهي واكتماله ،"٤" .يشير الى
الرب االلهّ ].
ان التّخطيط أو الترتيب المتناسق لل َح َرم أو المكان المقدّس
وقوة خالص ّ
نعمة ّ
بأكمله ،يؤ ّكد نعمة العبادة المقدسة لالله الواحد الحقيقي .وعلى عكس المباني المقدّسة األخرى
أيضا ،فهيكل حزقيّال (كما يس ّمى) ،له ثالثة أبواب في البَالط الخارجي أي الدار الخارجيّة،
وك ّل واح ٍد من تلك األبواب ،يتمركز في الشمال ،وفي ال ّ
شرق وفي الجنوب .الدار الداخلية لها
بوابات متقابلة مع أبواب الدار الخارجيّة( .اقرأ االصحاحات  .)٥٢-٥١ك ّل واح ٍد من هذه
ثالث ّ
سلَّمّ .
ان المدخل األخيرفي
درجات ُ
صعَد اليه في سبع دَ َرجات ُ
األبواب يُ ْ
سلّم ،ولك ّل بوابة ثماني َ
ّ
الهيكل له عشر دَ َرجات سلم .ت ُ ْعت َ َبر هذه ال ُمستويات المختلفة من الد َّرجات واالرتفاعات نحو
الهيكل ،نقطة مناسبة للعابدين الباحثين عن الكمال الروحي ،عن الخالص ،وعن قوانين الرب
االله .وبالتاليّ ،
فان هيكل حزقيال يبدو كمبنى هرمي ،مع معبد شاهق ،وهومكان حضور مجد
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يهوه ،حيث أميرأو رئيس اسرائيل ،يسوع المسيح (يهشوا هاماشيّا) ،سوف يجلس ويحظى
سجود ،بما أنّه سيملك على اسرائيل وسائر دول العالم .بما ّ
الرب يسوع المسيح هو
بال ّ
أن ّ
تابوت العهد الحقيقي ،فلن يكون هناك في الهيكل ،تابوت خشبي ُمغَ ّ
شى بالذّهب .نعم،
سماء وتضع الضّيقة العظيمة أوزارها،
في ذاك اليوم ،عندما ينتهي عشاء عرس الخروف في ال ّ
الرب الى اورشليم مع قدّيسيه راكبين على خي ٍل بيض ،لكي يحاربوا في معركة
ويأتي مسيح ّ
هرمجدّون( ،رؤيا  ⸵٠٦ꓽ٠٦زكريا  ،)٠٤-٠ꓽ٠٥ولكي يُنشئ مملكتهّ ،
فان مجد اسرائيل ،سيأتي
الرب (يهوه) سوف يقول،
ويدخل الى البيت ،من "طريق الشرق"(حزقيال  ،)٢،٥ꓽ٥٣وحينئذٍّ ،
َ
اط ِن قَ َد َم َّي َح ْي ُ
س َرائِي َل ِإلَى األ َبدَِ ،والَ
س ِيّي َو َمكَا ُن َب ِ
" هذَا َمكَا ُن ك ُْر ِ
س ِط َبنِي ِإ ْ
س ُك ُن فِي َو ْ
ث أَ ْ
آخ ِر األَيَّ ِام أ َ َّن َجبَ َل
ُّوس("...حزقيال َ .)٢ꓽ٥٣ويَكُو ُن فِي ِ
س َرائِي َل ا ْ
س بَ ْع ُد بَيْتُ إِ ْ
س ِمي ا ْلقُد َ
يُنَ ِ ّج ُ
ِير
بَ ْي ِ
الر ّ ِ
ت َّ
ب يَكُو ُن ثَا ِبتًا فِي َرأْ ِس ا ْل ِجبَا ِلَ ،ويَ ْرت َ ِف ُع َف ْوقَ ال ِت ّالَ ِلَ ،وتَجْ ِري ِإلَ ْي ِه ُك ُّل األ ُ َم ِمَ .وتَس ُ
وب ،فَيُعَ ِلّ َمنَا ِم ْن ُ
يرةٌَ ،و َيقُولُ َ
ط ُرقِ ِه
ب ،إِلَى بَ ْي ِ
ونَ « :هلُ َّم نَ ْ
ُ
ت إِل ِه يَ ْعقُ َ
شع ُ ٌ
الر ّ ِ
صعَ ْد إِلَى َجبَ ِل َّ
وب َكثِ َ
ب .فَ َي ْق ِضي َب ْي َن
ور َ
سبُ ِل ِه» .ألَنَّهُ ِم ْن ِص ْه َي ْو َن ت َ ْخ ُر ُ
َونَ ْ
سلُكَ ِفي ُ
الر ّ ِ
ش ِلي َم َك ِل َمةُ َّ
ج الش َِّري َعةَُ ،و ِم ْن أ ُ ُ
ين ،فَيَ ْطبَعُ َ
ير َ
علَى أ ُ َّم ٍة
اج َل .الَ ت َ ْرفَ ُع أ ُ َّمةٌ َ
ف ِل ُ
سيُوفَ ُه ْم ِ
ون ُ
شعُو ٍ
األ ُ َم ِم َويُ ْن ِص ُ
ب َكثِ ِ
س َككًا َو ِر َما َح ُه ْم َمنَ ِ
س ْيفًاَ ،والَ يَت َ َعلَّ ُم َ
ب(".أشعيا -٢ꓽ٢
وبَ ،هلُ َّم فَنَ ْ
َ
ب فِي َما بَ ْعدُ .يَا َبيْتَ يَ ْعقُ َ
ون ا ْل َح ْر َ
الر ّ ِ
ور َّ
سلُكُ فِي نُ ِ
ّ
 .)٤آمينّ .
أب الحياة! وزوجة المسيح
ان األمير ،سيعلمهم كيف يسيرون في نور مجد يهوه – ُ
الرسل االثني عشر ،على أسباط اسرائيل االثني
(ال َمفديّة المم َّجدة) ،سوف تحكم معه ،الى جانب ّ
عشر (متى  ⸵٢١ꓽ٠٩رؤيا .)٦ꓽ٢١

عبادة
ساجدون ،سوف يدخلون الى الهيكل من الباب ال ّ
شمالي أو الجنوبي،
العابدون وال ّ
ويخرجون من الباب المقابل .ما من عاب ٍد ّ
قط ،يدخل ويخرج من الباب نفسه ،ففي طرق
الرب االله ،ال سبيل للعودة الى الوراء (أيوب  ⸵٢٢ꓽ٣٥مزمور  ⸵٥٠-٥١ꓽ٢١ارميا
ّ
 ⸵٠١ꓽ٠٠مرقس .)٠٦ꓽ٠٣وحده فقط ،أمير أو رئيس اسرائيل ،هو الّذي سيدخل
البوابة ال ّ
شرقيّة هذه ،تبقى مفتوحة لغاية المساء ،في أيام
ويخرج من ّ
البوابة الشرقيّة .و ّ
سبت وفي يوم القمر الجديد حصرا ،لكي يتم ّكن ال ّ
شعب من السجود والعبادة عند باب
ال ّ
البوابة.
ّ
عندما سيأتي ال ّ
الرب في األعياد المعيّنة ،لن يكون هناك رئيس كهنة (أو
شعب للوقوف أمام ّ
سجود.ولكن أمير
الكاهن األعظم) ممسوح من نسل هارون ،لكي يتقدّمهم ويقودهم في العبادة وال ّ
اسرائيل وملك (ملوك شعوب أمم األرض كلّها) ،هو الّذي سيتقدّم ال ّ
شعب ويقودهم في عبادة
يهوه ،ألنّه هو ال ُم َعيّن ليكون رئيس كهنة⸵ وكهنوت اسرائيل ،سوف يكون من نصيب أبناء
ذريّة هارون الكاهن األعظم ،ال ُم َكلّفين بتنشئة شعب اسرائيل على حفظ مراسيم البيت
صادوقّ ،
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وقوانينه ،ويحاكمونهم ٳستنادا اليها .وبصفتهم كهنة ُم َك َّرسين ،وقد ت ّم فصلهم وأصبحوا َم ْفروزين
للخدمة المقدّسة ،فعندما كانوا يدخلون من أبواب الدار الداخليّة ،والى الهيكل من أجل الخدمة،
كان يتو ّجب عليهم ٳرتداء مالبس من كتّان .اقرأ حزقيال  .٥٦- ٥٣انّهم يرمزون الى "السيدة
ال ُم ْنت َ َخبَة" ،كنيسة المسيح الّتي انفصلت عن العالم ،واصبحت مفروزة "كبي ٍ
روحيٍ"،
ت
ّ
ب سوف
"كهنوت مقدّس"" ،جيل مختار"" ،كهنوت ملوكي" و"أ ّمة مقدّسة" مؤلّفة من شع ٍ
الرب في المدينة المقدّسة ،أورشليم الجديدة ،في الزمن األبدي.
يخدم ّ
على ِغرار بيوت العبادة األخرى ،فالباب المؤدّي الى داخل ال َح َرم المقدّس (أي المكان األكثر
قدسيّة) ،يضيق تدريجيّا ،كلّما سرنا قُدُما ،أي كلّما تابعنا المسير (حزقيال .)٣ ،٢ꓽ٥٠ ⸵٥١ꓽ٥١
وهذا يعني ّ
تفان ،أي علينا
بأن الطريق الى الحياة ،يجب أن نقترب منها بقداسة ،بتقوى وبك ّل
ٍ
ٳتّباع منهج القداسة والتقوى والتفاني ،لكي نستطيع سلوك طريق الحياة " ،ا ُ ْد ُخلُوا ِم َن ا ْلبَاب
ب ال َّ
ِين يَ ْد ُخلُ َ
ون ُه ُم الَّذ َ
ير َ
ال َّ
ون
ط ِري ُ
ق ،ألَنَّهُ َوا ِ
اب َو َرحْ ٌ
س ٌع ا ْلبَ ُ
ق الَّذِي يُ َؤ ّدِي إِلَى ا ْل َهالَ ِكَ ،و َكثِ ُ
ض ِيّ ِ
ب ال َّ
ِم ْنهُ! َما أ َ ْ
ون ُه ُم الَّذ َ
ط ِريقَ الَّذِي يُ َؤ ّدِي ِإلَى ا ْل َح َيا ِةَ ،وقَ ِليلُ َ
ِين َي ِجدُونَهُ! (متى
اب َوأَك َْر َ
ضيَقَ ا ْل َب َ
 .)٠٥-٠٣ꓽ٢حقاّ ،
الرب االله.
ان طريق المفديّين هو ُمضاء بنور مجد ّ
[مالحظة :ان كلمة "أمير" المذكورة في رؤى حزقيال هذه ،مأخوذة من الكلمة العبريّة
شخص ذات مكانة رفيعة جدا ،رئيس ،حاكم ،أمير ،والي ،نائب،
"ناسي" .وهو تعبير يشير الى
ٍ
أو نبيل .ولكن ،عبارة "الكاهن األعظم" أو "رئيس كهنة" ،الواردة في أماكن متعدّدة في
الترجمة البسيطة لٳلنجيل " ،بشيطتا" ،قد است ُ ْخدِمت في األماكن حيث ت َ ِرد كلمة "أمير أو
رئيس" ،في الترجمة ال ُم ْعتَ َمدَة .كان لدى اسرائيل العديد من "األمراء أو الرؤساء" ،والكثير من
"رؤساء الكهنة( ،كاهن أعظم)" ،انّما واحد فقط ،هو معروف لديهم بٳسم "الرئيس أو األمير"،
علَى ُرتْ َب ِة
صائِر َ
وواحد فقط يُعرف باسم "الكاهن األعظم" – المسيح الرئيس – " يسوع ،ال َ
سا ِلي َم» أ َ ْي
َم ْل ِكي َ
يس َك َه َن ٍة إِلَى األَبَدِ ....ا ْل ُمت َ ْر َج َم أَ َّوالً « َم ِلكَ ا ْلبِ ِ ّر» ث ُ َّم أ َ ْيضًا « َم ِلكَ َ
صادَقَ َ ،رئِ َ
شبَّهٌ ِبا ْب ِن
ب .الَ بَدَا َءةَ أَيَّ ٍام لَهُ َوالَ نِ َهايَ َة َحيَا ٍة .بَ ْل ُه َو ُم َ
بِ ،بالَ أ ُ ٍ ّمِ ،بالَ نَ َ
« َم ِلكَ ال َّ
س ٍ
سالَ ِم»⸵ ِبالَ أَ ٍ
الل ِه .هذَا َي ْبقَى كَا ِهنًا ِإلَى األ َ َبدِ( .عبرانيين ٢١ꓽ٦ب⸵ ٢ꓽ٢ب –  .٣اقرأ أشعيا  ⸵٦ꓽ٩دانيال ⸵٢٤ꓽ١
ّ .)٢٤ꓽ٩
ان ملوك اسرائيل الممسوحين ،كسليمان وداود ،كانوا يعكسون صورة الملك الممسوح
الّذي سيحكم على األرض خالل زمن التّجديد .فكما جلس سليمان وداود على عرش اسرائيل
وحظيا باالحترام والتّبجيل ،هذا ما سيكون عليه أيضا ،بالنسبة للمسيح الرئيس.
وحكما الشعب،
ِ
قربوا محرقات التقدمة ليهوه٠( ،أخبار ٢ ⸵٢٦ꓽ٢٠أخبار  ،)٠ꓽ٢هذا ما سيفعله أمير
وكما ّ
اسرائيل أو رئيس اسرائيل أيضا (حزقيال ( .)٢٤-٢٢ꓽ٥٤تذكروا ّ
بأن يسوع المسيح قد تعارف
أو تماثل مع شعب اسرائيل المختار ،مع عاداتهم وعبادتهم – متى  ⸵٠٣ꓽ٣لوقا  .)٠٦ꓽ٥الحظوا
ّ
الرب االله ،لم يتربّعوا على عروشهم للحصول على التبجيل
بأن ملوك اسرائيل ال ُم َعيَّنين من ّ
واالحترام وحسب ،بل كانوا يهت ّمون بقضايا ال ّ
شعب ويلبّون احتياجاتهم ويسيرون ويعيشون
بينهم ،كما انّهم كانوا يعبدون الى جانبهم أيضا .بالتّالي ،وعلى عكس ما يعلّمه بعض
الالهوتيّون ،لن يكون هناك أمير آخر ،وال حتى داود نفسه ،الّذي سيقوم ويحكم اسرائيل ،الى
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اركُ ا ْلعَ ِز ُ
وك
يز ا ْل َو ِحيدَُ :م ِلكُ ا ْل ُملُ ِ
جانب الرب يسوع المسيح " ،الَّذِي َ
سيُبَ ِيّنُهُ فِي أَ ْوقَاتِ ِه ا ْل ُمبَ َ
ان الكتاب المقدّس يُرينا بوضوح ّ
ب٠( "،تيوتاوس ّ .)٠٤ꓽ٦
بأن "المسيّا" ،سوف
َو َر ُّ
ب األ َ ْر َبا ِ
يكون الكاهن – الملك (زكريا  .)٠٣-٠٢ꓽ٦ومع ذلك ،سوف يكون هناك ودون أدنى شك،
رؤساء وأمراء ووالة آخرون ،يرأسون ويحكمون أسباط اسرائيل (حزقيال  ⸵٩-١ꓽ٥٤راجع
ت وخدما ٍ
العدد  ،)٢و"ناسي" آخرون (ح ّكام ،نبالء  )...إلدارا ٍ
ت محدَّدَة في أرض اسرائيل].

المدينة
تقع المدينة ،على بعد ٠٢ميال تقريبا جنوب الهيكل ،يحدُّها أربعة جدران ،جوانبها متساوية فيما
بينها[ .تذ ّكروا ّ
بأن أورشليم ،تحوي الهيكل والمدينة معا ،والهيكل هو القصر أو المسكن
الخاص بالمسيّا ( أشعيا  ⸵٢ꓽ٢حزقيال  )٢ꓽ٥٣وهو نقطة اتّصال مع المدينة ،وبصفته مجد
يهوه (أي المسيّا) ،فانّه سيقوم من وق ٍ
ت آلخر ،بزيارة حاضرته األرضيّة أي (المدينة
الضخمة) ] .ك ّل واح ٍد من الجدران األربعة يبلغ طوله ٥٤١١قصبة قياس (ما يعادل ٠٠ميال
تقريبا) .تبلغ مساحة المدينة ،بما فيها الضواحي المحيطة بها ،حوالي ٠٢ميال مربّعا .اقرأ
حزقيال " .٥١كل االجتثاث" أو "القرابين المقدّمة" (أي مساحة األرض المقدّمة
ٍ
كقربان مرفوعٍ
ليهوه) ،مساحتها االجماليّة هي " ٢٤١١١في"  ٢٤١١قصبة قياس (" ٦١في"  ٦١ميال) –
صة الالويّين ومساحته نحو" ٢٤١١١ ،في" ٠١١١قصبة قياس⸵
الجزء الشمالي هو من ح ّ
الجزء األوسط للكهنة تبلغ مساحته "٢٤١١١في" ٠١١١قصبة قياس⸵ والجزء الجنوبي
"ممتلكات المدينة" تبلغ مساحتها حوالي " ٢٤١١١ب"  ٤١١١قصبة قياس .وفي وسط
"ممتلكات المدينة" ،تقع المدينة .شمال االجتثاث أو (المشاع المقطوع ) ،كان ُم َخ َّ
صصا لسبعٍ
من قبائل أي أسباط بني اسرائيل االثني عشر .والجزء الجنوبي من "االجتثاث" (أي المناطق
صة األسباط الخمسة الباقية.
صة) ،كان من ح ّ
ال ُمشاعة والم َخ ّ
ص َ
ّ
النبوة الكتابيّة
ان مسافة االثني عشر ميال الفاصلة فيما ما بين الهيكل والمدينة ،هي نتيجة تتميم ّ
الواردة في سفر زكريا ( ٤-٥ꓽ٠٥راجع رؤيا " .)٠٢-٠٢ꓽ٦واديا عظيما جدا" سوف ينشأ لحظةَ
يَ ْنش َُّق َجبَ ُل َّ
س ِط ِه ن َْح َو الغرب (جبل صهيون هو من ناحية الغرب) ،ونحو ال ّ
شرق،
ون ِم ْن َو َ
الز ْيت ُ ِ
الرب .بالتالي ،فانّنا نقرأ
الرب يسوع مع قديسيه ليحارب من أجل اسرائيل ،في يوم ّ
لحظة يعود ّ
اصي
ضَ ،جبَ ُل ِص ْهيَ ْو َن .فَ َر ُ
االرتِفَاعِ ،فَ َر ُ
ح ُك ِ ّل األ َ ْر ِ
مزمور الملك داودَ ":ج ِمي ُل ْ
ح أَقَ ِ
يم( .مزمور .)٢ꓽ٥١
ال ِ ّ
ش َما ِلَ ،مدِينَةُ ا ْل َم ِل ِك ا ْلعَ ِظ ِ
هنالك ثالثة أبواب على ك ّل جانب من سور المدينة .وك ّل واح ٍد من تلك األبواب ،يحمل ٳسما من
أسماء أسباط بني اسرائيل االثني عشر .وهذا يبرهن ّ
ْط َيت
بأن مواعيد يهوه االله وأقواله  ،قد أع ِ
حقا السحق ،االبن الموعود به البراهيم وسارة ،وليس الى اسماعيل الّذي كان من الجارية،
ها َجر (أعمال  ⸵٣١ -٣٢ꓽ٢رومية ّ .)٢ -٠ꓽ٣
ان المدينة المقدّسة ،أورشليم الجديدة المذكورة
في سفر الرؤيا ،هي أيضا ،لها اثنا عشر بابا مكتوب عليها أسماء االثني عشر سبطا( ،رؤيا
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س َّجل ما هو االسم ال ُمدَ ّون على ك ّل واح ٍد من تلك األبواب( .هناك
 ،)٠٣ -٠٢ꓽ٢٠انّما ،لم يُ َ
أسباب متعدّدة لعدم تسجيل كيفيّة توزيع األسماء ،سوف نعود اليها الحقا ).ولكن ،العديد من
الالهوتيّين ،بما فيهم المؤمنون برسالة ّ
الزمن األخير ،وباالعتماد على تفكيرهم المنطقي
والعلمي ،قد استنتجوا بذكاءٍ ّ ،
بأن هيكل حزقيال هو نفسه ،المدينة المقدّسة تلك ،أورشليم
بأن هيكل حزقيال ،في ّ
الجديدة .كيف عجزوا عن التّنبّه ّ
الزمن األلفي ،يقع على بعد  ٠٢ميال
شمال المدينة ،بينما في الزمن األبدي ،المدينة المقدّسة ،أورشليم الجديدة ،سوف
تحتضن "الهيكل" في داخلها؟ ّ
(ان وجود "الهيكل" داخل المدينة المقدّسة ،أورشليم الجديدة،
يبيّن لنا الوحدانيّة الكاملة بين المسيح و َمفديّيهّ ).
ان هيكل حزقيال ،هو هيكل حقيقي ،بالمعنى
ي ( ملموس) ،والمدينة أيضا هي مدينة فعليّة (يالمعنى الحرفي للكلمة)،
الحرفي للكلمة ،أي ماد ٌّ
شيَّدان قريبا جدا ،أي في
وموجودة في الواقع وهي مصنوعة بموا ٍد ماديّة .كالهما ،سوف يُ َ
المستقبل القريبّ .
ي ،مادّي وملموس ،على ِغرار خيمة
ان هيكل حزقيال ،هو هيكل حقيق ٌّ
موسى ،وهيكل سليمان ،وهيكل هيرودس .ومع ذلك ،وخالفا لالعتقاد الشعبي العا ّمّ ،
فان
المدينة المقدّسة ،أورشليم الجديدة ،ليست مدينة مادّية ،وتحتضن في أرجائها هيكالً
مادّيا ً (أي بالمعنى الحرفي للكلمة) .ويذهب البعض الى حدّ االعتقاد حتى  ( ،أو يتخليون) ،بأنّها
مدينة حقيقيّة وملموسةُ ،معَلَّقَة أو عائمة فوق مدينة أورشليم .والحقيقة هي ،ب ّ
أن المدينة المقدّسة،
أورشليم الجديدة ،ليست سوى جسد شعب يهوه ال ُم َم َّجد ،الّذين نالوا الفداء ،على مدى
ي عليه من قِ َبل يسوع
ق آدم الى الوقت الّذي قُ ِه َر فيه الموت وقُ ِ
العصورواألجيال ،منذ خ َْل ِ
ض َ
الرب االله ،اآلب (يهوه)،الوهيم ،والّتي
المسيح (يهشوا المسيّا) ،الّذي سوف يُعيد ال ّ
سلطة الى ّ
ُم ِن َحت له ،ويكون خاضعا للرب االله ،لكي يكون يهوه ،الك ّل في الك ّل (٠كور.)٢١ -٢٥ꓽ٠٤ .

نهر واح ٌد
ٌ
من بداية دراستنا وحتى اآلن ،الحظنا ّ
أن هنالك نهر قد لعب دورا مهما في اٳلطار أوالمحيط
العام لك ٍّل من جنّة عدن والهيكل األلفي .فالنّهر َيهب الحياة لكل شيء من حوله .في مشهد "جنّة
عدن" ،هنالك نهر يتدفّق من عدن شرقا ليسقي الجنّة ومن هناك ينقسم فيصير أربعة رؤوس.
يمر هذا النّهر في منتصف الجنّة ،حيث توجد شجرة الحياة ،ويمنح الحياة الى كل الكائنات الحيّة
ّ
في الجنّة ،بدء من الجنس البشري وصوال الى أصغر النباتات .أينما كانت مياهه تتدفّق ،كان
هناك حياة .عندما كان يخرج من الجنّة ويتو ّجه الى "أركان العالم األربع" في الخارج ،لقد
كانت موادّه الغذائيّة تُنعش وتحافظ على ك ّل الكائنات من حولهّ .
وحواء قد أكال من
ان آدم ّ
األشجار الطبيعيّة وشربا من المياه الطبيعيّة لكي يتغذّيا ويحافظا على أنفسهما بالوسائل
الروحيّة وشربا من مياه كلمة الحياة الروحيّة،
الطبيعيّة ،ولكنّهما أكال من شجرة الحياة ّ
الموجودة في وسط الجنّة ،لكي يغذّيا أنفسهما روحيّا .وفي مشهد "الهيكل األلفي" أيضا ،هناك
نهر يتدفّق شرقا .لقد رأى حزقيال مياها تجري باتجاه ال ّ
شرق ،كانت صادرة من تحت العتبة،
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قياس من ألف ذراع ،تصبح المياه أعمق ،وعلى
من الجانب الجنوبي للمذبح .من ث َّم ،ومع ك ّل ٍ
ضفاف النّهر ،كان هناك أشجار متعدّدة .على ِمثال النّهرالموجود في البدء (التكوين) ،كان هذا
النّهر هو أيضاُ ،مف َعما ً بالحياة – مياه مزدوجة ،ألنّه ال يأتي من ينبوعٍ في الجبل وحسب،
(ينبوع مياه عذبة) ،ولكنه ينبع أيضا ،من حيث كانت شجرة الحياة (مجد الرب االله) حاضرة
تمر فيه،
(أو موجودة) .لقد أتت من أرض الهيكل .فالمياه قد أعطت الحياة ،في ك ّل
مكان كانت ّ
ٍ
وكانت تجري شرقا ناحية البحر الميّت .سوف تع ّج هذه المياه بأعدا ٍد كبيرة من األسماك.
باستثناء بعض المستنقعات ومساحات المياه الراكدة الّتي سوف تحافظ على ملوحتهاّ ،
فان البحر
سط ،سوف تسبح
سمك الموجودة في البحر المتو ّ
الميت ،سوف َيطيب (يشفى) ،وكافّة أنواع ال ّ
وتعيش في مياههّ .
(ان وجود األسماك في هذه المياه ،ليس سوى نتيجة لالضطرابات الجغرافيّة
بوة في زكريا  .)١-٠ꓽ٠٥سوف يكون مكان عظيم ورائع لصيادي األسماك.
في اطار تتميم النّ ّ
(اقرأ حزقيال .)٠٠-٠ꓽ٥٢
" وعلى النّهر ينبت على شاطئه من هنا ومن هناك لألكل،
شهر يُبَكّر ّ
ألن مياهه
ال يذبل ورقه وال ينقطع ثمره .ك ّل
ٍ
ثمرهُ لألكل وورقه للدّواء".
خارجة من ال َمقدِس ،ويكون ُ
حزقيال ٠٢ꓽ٥٢
ان النهر الطبيعي سوف يفيض بماء الحياة بغزارة لدرجةٍّ ،
نعمّ ،
أن الثمار سوف تنمو باستمرار
ي نقص أو تأخير ،وبسبب خصائص ال ّ
شفاء الّتي تتمتّع بها هذه المياهّ ،
فان
على الشجر ،دونما أ ّ
أوراق هذه األشجار ،هي أيضا ،سوف تمتلك قيمة وميزا ٍ
وبالمث ِل أيضا من ال ِوجهة
ت طبّية.
ِ
الرب من عرش الهيكل ،كلمته الحيّة والمفع َمة بالحياة ،مثل ميا ٍه
سل المسيح ّ
الروحية ،سوف ير َ
ب َك َما تُغَ ِ ّ
طي ا ْل ِميَاهُ ا ْلبَحْ َر".
متدفّقة على وجه األرض كلها ،و"األ َ ْر َ
ض ت َ ْمتَ ِل ُ
الر ّ ِ
ئ ِم ْن َم ْع ِرفَ ِة َّ
(أشعيا  ⸵٩ꓽ٠٠حبقوق ّ .)٠٥ꓽ٢
ان ملك الملوك وربّ األرباب ،سوف يحكم األرض بعصا من
حديد(،رؤيا ⸵٤ꓽ٠٢راجع ميخا  ⸵٥-٠ꓽ٥اشعيا  )٥-٢ꓽ٢بحيث يمكن لٳلنسان الطبيعي والمائت،
ب ُمت َّ َك َلهُ،فَ ِإنَّهُ
بَ ،وك َ
الر ُج ُل الَّذِي يَت َّ ِك ُل َ
الر ُّ
َان َّ
الر ّ ِ
علَى َّ
اركٌ َّ
وبرهُ " .مبَ َ
أن يتجدّد بموجب قوانينه ّ
صولَ َهاَ ،والَ ت َ َرى إِذَا َجا َء ا ْل َح ُّرَ ،ويَكُو ُن
علَى ِميَاهٍَ ،و َ
س ٍة َ
يَكُو ُن َك َ
علَى نَه ٍْر تَ ُم ُّد أ ُ ُ
ش َج َر ٍة َم ْغ ُرو َ
اإلثْ َم ِار( ".ارميا  .)١-٢ꓽ٠٢حقاّ ،
َو َرقُ َها أ َ ْخ َ
ان
ض َرَ ،وفِي َ
افَ ،والَ تَك ُّ
سنَ ِة ا ْلقَحْ ِط الَ ت َ َخ ُ
ُف ع َِن ِ
الرب ويُطيعونها خالل حكمه األلفي ،فانّهم ،سيعيشون الى
اولئك الّذين سوف يثقون قوانين ّ
صر أيامهم.
األبد ،أ ّما بالنسبة
للمتمردين ،سوف تُقَ َّ
ّ
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زمن التّجديد –
حكم المسيح األلفي
ّ
ان زمن التّجديد ،سوف يخطو باتّجاه "الحالة ال َعدَنيّة" ،أي الحالة الّتي كانت سائدة في جنّة
عدن( ،والّتي سوف تسود في العصر األبدي "في األبديّة" – في السماء الجديدة واألرض
الجديدة) ،من خالل ٳحداث تغيير على وجه األرض قاطبة ،كما هو ُمتَنَبّأ عنه في أشعيا -٠ꓽ٠٠
 ٠١و.٢٤-٠١ꓽ٦٤
سىَ ،و َي ْنبُتُ ُ
صو ِل ِه،
غ ْ
" َو َي ْخ ُر ُ
ص ٌن ِم ْن أ ُ ُ
يب ِم ْن ِج ْذعِ َي َّ
ج َق ِض ٌ
ُور ِة َوا ْلقُ َّو ِة،
َويَ ُح ُّل َ
ح ا ْل ِح ْك َم ِة َوا ْلفَه ِْمُ ،رو ُ
بُ ،رو ُ
ع َل ْي ِه ُرو ُ
ح ا ْل َمش َ
الر ّ ِ
ح َّ
الرب،
ُرو ُ
ب .ولذّته تكون في مخافة ّ
الر ّ ِ
ح ا ْل َم ْع ِرفَ ِة َو َم َخافَ ِة َّ
فال يقضي بحسب نظر عينيه ،وال يحكم بحسب سمع أذنيه،
ض،
اإل ْن َ
ص ِ
بَ ْل يَ ْق ِضي بِا ْلعَ ْد ِل ِل ْل َم َ
اف ِلبَائِسِي األ َ ْر ِ
ينَ ،ويَحْ ُك ُم بِ ِ
سا ِك ِ
َو َي ْ
ش َفت َ ْي ِه.
ب َف ِم ِهَ ،ويُ ِميتُ ا ْل ُم َنافِقَ ِب َن ْف َخ ِة َ
ب األ َ ْر َ
ض ِر ُ
ض ِب َق ِضي ِ
ط َق َه َمتْنَ ْي ِهَ ،واأل َ َما َنةُ ِم ْن َ
َويَكُو ُن ا ْل ِب ُّر ِم ْن َ
ط َقةَ َح ْق َو ْي ِه.
ض النَّ ِم ُر َم َع ا ْل َج ْديِ،
وفَ ،ويَ ْربُ ُ
فَيَ ْ
ب َم َع ا ْل َخ ُر ِ
سكُنُ ال ِذّئْ ُ
سوقُ َها.
َوا ْلعِجْ ُل َوال ِ ّ
ص ِب ٌّي َ
س َّم ُن َمعًاَ ،و َ
ش ْب ُل َوا ْل ُم َ
ير يَ ُ
ص ِغ ٌ
س ُد كَا ْلبَقَ ِر َيأ ْ ُك ُل ِت ْبنًا.
َوا ْلبَقَ َرةُ َوال ُّدبَّةُ ت َ ْر َ
ان .ت َ ْربُ ُ
ض أ َ ْوالَ ُد ُه َما َمعًاَ ،واأل َ َ
عيَ ِ
ان.
ص ِ ّلَ ،و َي ُم ُّد ا ْل َف ِطي ُم َي َدهُ َ
لر ِضي ُع َ
ب ال ِ ّ
ع َلى َ
َو َي ْل َع ُ
س َر ِ
ب ا َّ
علَى جُحْ ِر األ ُ ْفعُ َو ِ
سد َ
سوؤ َ
ب
ُون َوالَ يُ ْف ِ
سي ،أل َ َّن األ َ ْر َ
ُون فِي ُك ِ ّل َجبَ ِل قُ ْد ِ
الَ يَ ُ
ض ت َ ْمتَ ِل ُ
الر ّ ِ
ئ ِم ْن َم ْع ِرفَ ِة َّ
َك َما تُغَ ِ ّ
ب،
سى ا ْلقَائِ َم َرايَةً ِلل ُّ
طي ا ْل ِم َياهُ ا ْلبَحْ َرَ .ويَ ُكو ُن فِي ذ ِلكَ ا ْل َي ْو ِم أ َ َّن أ َ ْ
ص َل َي َّ
شعُو ِ
ب األ ُ َم ُمَ ،ويَكُو ُن َم َحلُّهُ َمجْ دًا".
ِإيَّاهُ ت َ ْطلُ ُ
"بَ ِل ْ
اف َر ُحوا َوا ْبت َ ِه ُجوا إِلَى األَبَ ِد فِي َما أَنَا َخا ِلقٌ،
ش ْع َب َها َف َر ًحا.
ش ِلي َم َب ْه َجةً َو َ
ور َ
أل َ ِنّي هأَنَذَا َخا ِل ٌ
ق أُ ُ
ح ِب َ
ور َ
ص ْوتُ بُكَاءٍ
ش ِلي َم َوأَ ْف َر ُ
س َم ُع َب ْع ُد فِي َها َ
ش ْع ِبيَ ،والَيُ ْ
فَأ َ ْبت َ ِه ُج ِبأ ُ ُ
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ش ْي ٌخ لَ ْم يُك ِْم ْل أَيَّا َمهُ.
ص َراخٍ .الَ يَكُو ُن بَ ْع ُد ُهنَاكَ ِط ْف ُل أَيَّ ٍامَ ،والَ َ
َوالَ َ
ص ْوتُ ُ
سنَةٍ.
أل َ َّن ال َّ
سنَةٍَ ،وا ْل َخ ِ
ئ يُ ْل َع ُن ا ْب َن ِمئ َ ِة َ
صبِ َّي َي ُموتُ ا ْب َن ِمئ َ ِة َ
اط ُ
ون ك ُُرو ًما َو َيأ ْ ُكلُ َ
س َ
س ُكنُ َ
َو َي ْبنُ َ
ار َها.
ون بُيُوتًا َو َي ْ
ون ِفي َهاَ ،و َي ْغ ِر ُ
ون أَثْ َم َ
س َ
الَ يَ ْبنُ َ
ش ْع ِبي،
ش َج َر ٍة أَيَّا ُم َ
ون َوآ َخ ُر يَأ ْ ُك ُل .ألَنَّهُ َكأَيَّ ِام َ
ون َوآ َخ ُر يَ ْ
سكُنُ َ ،والَ يَ ْغ ِر ُ
اطالً َوالَ يَ ِلد َ
ِيه ْم .الَ يَتْ َعبُ َ
ب،
ي َ
ون َب ِ
َويَ ْ
لر ْع ِ
ُون ِل ُّ
ع َم َل أ َ ْيد ِ
ست َ ْع ِم ُل ُم ْختَ ِار َّ
بَ ،وذُ ِ ّريَّت ُ ُه ْم َمعَ ُه ْمَ .ويَكُو ُن أ َ ِنّي قَ ْبلَ َما يَ ْدع َ
يب،
ألَنَّ ُه ْم نَ ْ
ُون أَنَا أ ُ ِج ُ
الر ّ ِ
ار ِكي َّ
س ُل ُم َب َ
َوفِي َما ُه ْم يَت َ َكلَّ ُم َ
ان
ب َوا ْل َح َم ُل يَ ْر َ
ون بَ ْع ُد أَنَا أ َ ْ
س َم ُع .ال ِذّئْ ُ
عيَ ِ
س ُد َيأ ْ ُك ُل ال ِت ّ ْب َن كَا ْل َبقَ ِر.
َمعًاَ ،واأل َ َ
اب َ
ون َوالَ يُ ْه ِلك َ
طعَا ُم َها .الَ يُ ْؤذُ َ
ُون فِي ُك ِ ّل
أ َ َّما ا ْل َحيَّةُ فَالت ُّ َر ُ
ب"
َجبَ ِل قُ ْد ِ
الر ُّ
سي ،قَا َل َّ
ّ
ان ٳبليس وجحافله من الشياطين ،سوف يُ َقيَّدون طوال
األلف سنة تلك ،بينما يأتي المسيح "بخليقة جديدة" تعيش
ان الحياة ّ
على األرض (رؤيا ّ .)٣-٠ꓽ٢١
الطبيعيّة العاديّة
ّ
تستمر في هذه الفترة .ٳالّ ّ
أن ك ّل األمم سوف تخضع
والظروف المعيشيّة على األرض ،سوف
ّ
سالمة في كافّة أنحاء األرض .حين سيحكم المسيح
لحكم المسيح ،وسيع ّم السالم واالطمئنان وال ّ
الرب على شعبه اسرائيل ،وعلى أمم األرض كافّةّ ،
فان شعبه ال َمفدي والمم َّجد (زوجته) ،سوف
ّ
سلطويّة في جميع أنحاء األرض .فالقدّيسون من األمم،
يحكمون معه من مختلف مراكزهم ال ّ
ان ال ّ
سوف يحكمون على المناطق التي أ ُ ِخذوا منها (متى  ⸵٢١ꓽ٠٩رؤيا ّ .)٢٠ꓽ٣
شعب الطبيعي
أي رعايا المملكة ،سوف يُنجبون أطفاال خالل تلك الفترة ،لكي يمألوا األرض (راجع حزقيال
 .)٢٢ꓽ٥٢لن يكون هناك موت بسبب الشيخوخة والعمر المتقدّم ،ٳنّما ،سوف تُتَّخَذ ٳجراءا ٍ
ت
تأديبيّة ّ
تستوجب الموت ،فسوف يت ّم ٳعدامه .ك ّل
بحق الخطاة المتم ّردين .ك ّل من يرتكب خطيئة
ِ
البرية أو المتو ّحشة ،ستأكل عشبا .كما ّ
أن
المخلوقات ال ّ
سامة ،ستصبح غير مؤذيّة ،والحيوانات ّ
البشريّة سوف تعود تدريجيا الى تناول أعشاب وفواكه األرضَ " .و َيكُو ُن أ َ َّن ُك َّل ا ْل َبا ِقي ِم ْن
صعَد َ
يع األ ُ َم ِم الَّذ َ
ب ا ْل ُجنُو ِد
ِين َجا ُءوا َ
ور َ
ش ِلي َم ،يَ ْ
سنَ ٍة ِليَ ْ
س َن ٍة ِإلَى َ
ُون ِم ْن َ
س ُجدُوا ِل ْل َم ِل ِك َر ّ ِ
علَى أ ُ ُ
َج ِم ِ
َو ِليُعَ ِيّدُوا ِعي َد ا ْل َم َ
س ُج َد ِل ْل َم ِل ِك
ور َ
ظا ِ ّلَ .و َيكُو ُن أ َ َّن ُك َّل َم ْن الَ يَ ْ
ش ِلي َم ِليَ ْ
صعَ ُد ِم ْن قَبَائِ ِل األ َ ْر ِ
ض إِلَى أ ُ ُ
ت قَ ِبيلَةُ ِمص َْر َوالَ َم َ
علَ ْي ِه ْم َم َ
علَ ْي َها
علَ ْي َها ،ت َك ُْن َ
ط ٌر َ
ب ا ْل ُجنُودِ ،الَ َيكُونُ َ
ص َع ْد َوالَ تَأ ْ ِ
ط ٌرَ .و ِإ ْن الَ ت َ ْ
َر ّ ِ
ُون ِليُعَ ِيّدُوا ِعي َد ا ْل َم َ
ض ْربَةُ الَّتِي يَ ْ
صعَد َ
ب األ ُ َم َم الَّذ َ
ال َّ
اص
ِين الَ يَ ْ
ظا ِ ّل .هذَا َيكُو ُن قِ َ
ص ُ
الر ُّ
ض ِر ُ
ب ِب َها َّ
ُون ِليُعَ ِيّدُوا ِعي َد ا ْل َم َ
صعَد َ
اص ُك ِ ّل األ ُ َم ِم الَّذ َ
اص ِمص َْر
ِين الَ يَ ْ
ظا ِ ّل .هذَا يَكُو ُن قِ َ
ِمص َْر َوقِ َ
ص ُ
ص ُ
ُون ِليُ َع ِيّدُوا ِعي َد ا ْل َم َ
صعَد َ
اص ُك ِ ّل األ ُ َم ِم الَّذ َ
ظا ِ ّل( ".زكريا  )٠٩-٠٦ꓽ٠٥نعم" ،يَه َْو ْه
ِين الَ يَ ْ
َوقِ َ
ص ُ
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"الرب هناك" في أورشليم (حزقيال  .)٣٤ꓽ٥١والحياة سوف تتدفّق من هناك ّ
ألن ضياء
ش َّم ْه"
َ
ّ
الرب!
الرب يسكن في أورشليم .مباركٌ اسم ّ
مجد ّ

ظالل الواقع – ظالل الحقائق
لقد رأينا حتى اآلنّ ،
سد
الرب االله قد اختارمو ِقعا واحدا على هذه األرض ،حيث كان يتج ّ
بأن ّ
ي أيضا فلسطين،
حضوره ويتجلّى فيه  ،منذ بداية االنسانيّة .ذاك المكان ،كان اسرائيل .ولقد ُ
س ّم َ
الرب االله ،مكانا ً واحدا ً فقط ليضع
كنعان ،وجنّة عدن .ٳنّما ،على كامل مساحة اسرائيل ،ٳختار ّ
سكناه على جبل
ي على أرضها بيتٌ ِل َ
ٳسمه فيه ،وذاك المكان هو مدينة اورشليم ،حيث بُنِ َ
صهيون .نعم ،ك ّل هذه األشياء واألماكن الطبيعيّة األرضيّة ،هي انعكاس لألشياء واألماكن
س ٌّي
صنُوعَا ِ
س ُك ُن ِفي َه َيا ِك َل َم ْ
س َما ُء ك ُْر ِ
الروحيّة" .ل ِك َّن ا ْل َع ِل َّي الَ َي ْ
ت األ َ َيادِيَ ،ك َما َيقُو ُل النَّ ِب ُّي :ال َّ
ت ت َ ْبنُ َ
ي َب ْي ٍ
ي ُه َو َمكَا ُن َرا َحتِي؟"(أعمال
ِليَ ،واأل َ ْر ُ
الر ُّ
ض َم ْو ِط ٌ
ون ِلي؟ يَقُو ُل َّ
بَ ،وأ َ ٌّ
ئ ِلقَ َد َم َّي .أ َ َّ
 ٥٩-٥١ꓽ٢راجع عب .)٦-٤ ،٢-٠ꓽ١.منذ أن ُخ ِلقَ ك ّل من آدم وحواء روحيّا وطبيعيا ،كان على
يهوه االله ،أن يتعامل معهما في ِكلَ ْي العالمين (في العالمين االثنين ،الروحي والطبيعي (أي
الروحي من شجرة الحياة ،وأيضا ،طعاما
األرضي) .لقد كان من الضروري أن يتناوال الطعام ّ
ّ
ولكن بني اسرائيل ،شعب يهوه المختار ،وأحفاد
سواء.
طبيعيا من األشجار الطبيعيّة ،على ح ٍدّ َ
سماويّة) ،كانوا ذوي أذهان
ابراهيم الروحي ونسله (الّذي اختار يهوه أن يُ ْع ِلن له عن المدينة ال ّ
ي ،ويسعون وراء بركا ٍ
جسديّة (جسديّين) .كانوا يتطلّعون الى ملكو ٍ
ت أرضيّة،
ت أرض ّ
الروحيّة ،نسل ابراهيم الحقيقي ،يتطلّعون الى فداءٍ
وينتظرون فداء طبيعيّا .ولكن ،اسرائيل ّ
ي ٍ لالنسان بكلّيته – روح ،نفس وجسد – لكيما يلبس عدم الموت .حقاّ ،
ٳن االنسان الجسدي
روح ّ
الروحيّة .وبالتّاليّ ،
فان
الروحي ،يسعى وراء األشياء ّ
يبحث عن األشياء الطبيعيّة ،بينما االنسان ّ
سد في الهيئة الطبيعيّة ،كان ظالال لواقع ولحقيقة األشياء واألماكن
ي عنه والّذي تج ّ
ك ّل ما ُح ِك َ
الروحيّة.
الرب االله ،قد اختار أن يضع اسمه في بيت (هيكل) في أورشليم ،فكم هو أكثر وأفضل
ٳ ْن كان ّ
بال َحري ،أن يضع اسمه القدّوس في جسدٍ ،وهو يسوع البيت ،الّذي سيقف في وسط مدينة
الروحي (السماوي) .لقد اختار يهوه منذ ما قبل
أورشليم السماويّة المقدّسة ،أي ،جسد مفديّيه ّ
الموضع هو ،كلمته.
تأسيس العالم ،موضعا أو مكانا واحدا فقط ،ليضع اسمه فيه .وهذا
ِ
المسحة – المسيح – الصادرة من روح يهوه لكي يُ ْع ِلن عن ذاته –
(الكلمة ،هي ِ
يوحنا  ٠ꓽ٠راجع خروج  .)٢٠-٢١ꓽ٢٣لقد وضع اسمه – يهوه – في كلمته –
سدًا" (يوحنا  .)٠٥ꓽ٠نعم ،منذ ما
يهشوع(يهشوا) (مزمور َ " .)٥ꓽ٦١وا ْل َك ِل َمةُ َ
ار َج َ
ص َ
ع (يهشوع
سو َ
"وت َ ْدعُو ا ْ
س َمهُ يَ ُ
يقارب األلفي سنة ،الكلمة صار جسدا ً ،وحملت اٳلسم نفسه – َ
(متى  .)٢٠ꓽ٠لقد وضع الرب االله ٳسمه الخالصي والفدائي في بي ٍ
ت من لحم ،ابن الوهيم
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االله .نعمّ ،
ان يهوه والمسيح ،هما واحد (ال ٳثنان) – "أنا واآلب واحد ( ".يوحنا ⸵٠١:٣١
راجع .)٠٠ -٠١ꓽ٠٥
فاآلن ،ابن الوهيم ،كان خيمة الوهيم .حين أتى ليخدم ،هو كان  ،تتميما لخيمة موسى
"المتواضعة" ،وعندما تم ّجد ،كان هيكل سليمان "الفخم"( ،عب .)٢٥ ،٠٠ꓽ٩ ⸵٤ ،٢ꓽ١.نحن
أيضا خيمته ،جسده ،الّذي ُكس َِر ألجلنا .نحن خيمته للعهد الجديد ".فَ ِإنَّ ُك ْم أ َ ْنت ُ ْم َه ْي َك ُل الل ِه
ير َب ْي َن ُه ْمَ ،وأَكُونُ لَ ُه ْم إِل ًهاَ ،و ُه ْم يَكُونُ َ
ون ِلي
يه ْم َوأ َ ِ
سأ َ ْ
ا ْل َح ّيَِ ،ك َما قَا َل اللهُ«:إِ ِنّي َ
س ُ
س ُك ُن فِ ِ
ي ٍ في يوم الخمسين ،وسكن في المؤمنين.
َ
ش ْعبًا٢(".كور٠٦ꓽ٦.ب) .لهذا ال ّ
سبب جاء بشك ٍل روح ّ
انّه رأس كنيسته الخاصة (جسده) ّ ،
ألن الوهيم ،قد "أ َ ْخ َ
ض َع ُك َّل ش َْيءٍ تَحْ تَ قَ َد َم ْي ِهَ ،وإِيَّاهُ َجعَ َل
س ِة("،أفسس  ⸵٢٢ꓽ٠راجع  ⸵٢٣ꓽ٤ ⸵٠٤ꓽ٥كولوسي ٠ ⸵٠١ꓽ٠بطرس
سا فَ ْوقَ ُك ِ ّل ش َْيءٍ ِل ْل َك ِني َ
َرأْ ً
٠ ⸵١-٦ꓽ٢كور .)٠٢-٠٦ꓽ٣.هناك جس ٌد واح ٌد ،ٳنّما ،أعضاء كثيرة.هو الهيكل (ال َح َرم "المكان"
سليم) ونحن الخيمة (البناء).
المقدّس ال ّ
كانت خيمة موسى وهيكل سليمان ،بمثابة الظالل ال ُمب ّ
شرة بالمسيح يسوع وجسده من المؤمنين،
ّ
ولكن الرب االله لم يكن يشيّد بناء وحسْب ،بل كان يبني مدينةً .قال
في زمن النّعمة للفداء.
يسوع" :في بيت أبي منازل كثيرة"(يوحنا  ٢ꓽ٠٥أ⸵ راجع أفسس ٠⸵٠٩ꓽ٢كور.)٠٢،٢١ꓽ٠٢ .
الراحة (دار ،مكان
كلمة "بيت أو منزل" ،تحمل هذه المعاني" :عائلة ،مسكن ،أهل البيت ،مكان ّ
بتعبير آخر" ،في مسكن أبي (أو البيت) هنالك العديد من المساكن أو الحجارة".
سكنى)".
ال ّ
ٍ
(مبان ،أبنية) كثيرة" .الكتاب المقدّس يُ ْع ِلن بوضوحّ ،
أن
ببساطة" ،في مدينة أبي ،منازل ،بيوت
ٍ
يهوه ،قد وضع اسمه في بيت ،في منزل (هيكل) في أورشليم .في زمن التّجديد ،سوف يبقى
اسمه هناك الى األبدّ ،
ش َّم ْه" ،في الهيكل األلفي في أورشليم .هذا
الرب هناك""يَه َْو ْه َ
ألن " ّ
الموضع يعلن مستقبال ّ
الرب االله القادر على ك ّل شيء ،هو
بأن يهوه الوهيم ،هو في المسيح (" ّ
والخروف هيكلها" –رؤيا  )٢٢ꓽ٢٠في المفديّين (المدينة المقدّسة ،أورشليم الجديدة) في
الرسل ،ابتدأت المدينة المقدّسة ،أورشليم
ال ّ
سماء الجديدة واألرض الجديدة .ومنذ أيام أعمال ّ
ضع حجر األساس الموثوق (الّذي بيته هو يهوه) ،في
الجديدة ،تتش ّكل تدريجيا .بعد أن ُو ِ
صهيون (٠بطرس ⸵١-٦ꓽ٢راجع ٠صم ،)٠٦ꓽ٢١.وبعد أن عاد المجد االلهي في يوم
الروح قد ّ
الخمسين ،ت ّم بناء أماكن سكنيّة (بيوت ،منازل) أكثر ،نظرا الى ّ
بث الحياة في
أن ّ
متحول الى االيمان ،وآخرين ُكثُر .لقد كانوا حجارة
المئة والعشرين تلميذا ،وفي الثالثة آالف
ّ
سماويّة المقدّسة (٠بطرس⸵٤ꓽ٢
حيّة َمبنيّين بيوتا روحيّة ،موضوعة في المدينة ال ّ
رؤيا .)٠٢ꓽ٣الحظواّ .
ان المدينة القديمة ،أورشليم قد بُنِيَت من حجارة أرضيّة ،بأيدي البشر
ومن أجل البشر ،ولكن ،المدينة المقدّسة أورشليم الجديدة ،هي مبنيَّة من حجارة روحيّة،
الرب من أجل يهوه اآلب .نعمّ ،
ان الهيكل يعكس (أي يمثّل) المسيح يسوع الّذي كان أو ّل
بيدي ّ
ّ
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بناء أُقيم في المدينة المقدّسة أورشليم الجديدة ،هذه المدينة ،الّتي تض ّم جميع َم ْفديّي الرب.
مبان) كثيرة .وٳالّ (أي لو
الرب يسوع القائل":في بيت (مسكن) أبي منازل (أو
ومن هنا ،كلمات ّ
ٍ
لم تكن هذه حقيقة) ،فانّي كنتُ قلتُ لكم ،ألنّني أنا أمضي أل ِع َّد لكم مكاناً .وٳن مضيتُ وأع َد ْدتُ
ٳلي (لنفسي) ،حتّى ،حيث أكونُ أنا تكونون أنتم
لكم مكانا ً ،آتي أيضا ً (فانّي أعود) وآخذكم َّ
ب
صة ) .وأقوال األنبياء ،أشعيا وزكريّا ":يَ ْخلُ ُ
أيضا ً" (يوحنا  ،٣-٢ꓽ٠٥هذه صياغتي الخا ّ
الر ُّ
ق َّ
اراَ ،و ُد َخانًا َو َل َمعَ َ
ان َن ٍار ُم ْلتَ ِهبَ ٍة لَ ْيالً،
َان ِم ْن َجبَ ِل ِص ْهيَ ْو َن َو َ
َ
علَى َمحْ فَ ِل َها َ
س َحابَةً نَ َه ً
علَى ُك ِ ّل َمك ٍ
علَى ُك ِ ّل َمجْ ٍد ِغ َ
طا ًء[ ".في العبري :ظلّة (مظلّة) (أي سرادق ،غطاء ،حماية ،دِفاع]"(أشعيا
أل َ َّن َ
علَى ِص ْهيَ ْو َن َ
علَ ْي َها.
يم ِغ ْرتُ َ
ب ا ْل ُجنُودِِ :غ ْرتُ َ
غ ْي َرةً ع َِظي َمةًَ ،وبِ َ
س َخطٍ ع َِظ ٍ
" ⸵)٤ꓽ٥ه َكذَا قَا َل َر ُّ
ش ِلي ُم َمدِي َنةَ
ور َ
ور َ
ب :قَ ْد َر َجعْتُ ِإلَى ِص ْه َي ْو َن َوأ َ ْ
س ُك ُن ِفي َو َ
الر ُّ
ه َكذَا قَا َل َّ
ش ِلي َم ،فَت ُ ْدعَى أ ُ ُ
س ِط أ ُ ُ
"الرب
ش َّم ْه"
َّس( .زكريّا  .)٣ – ٢ꓽ١هلّلويا! " َيه َْو ْه َ
ّ
ب ا ْل ُجنُو ِد ا ْل َجبَ َل ا ْل ُمقَد َ
قَ ،و َجبَ ُل َر ّ ِ
ا ْل َح ّ ِ
"ولَ ْم أَ َر ِفي َها َه ْي َكالً ،أل َ َّن
هناك" الى األبد في مفد ّييه ،المدينة المقدّسة ،أورشليم الجديدة – َ
وف َه ْي َكلُ َها( ".رؤيا .)٢٢ꓽ٢٠
ب اللهَ ا ْل َقاد َِر َ
الر َّ
علَى ُك ِ ّل ش َْيءٍ ُ ،ه َو َوا ْل َخ ُر ُ
َّ
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سماء جديدة ،أرض جديدة ،أورشليم الجديدة
س َما َء األُولَى
س َما ًء َجدِي َدةً َوأ َ ْرضًا َجدِي َدةً ،أل َ َّن ال َّ
" ث ُ َّم َرأَيْتُ َ
ض األُولَى َم َ
ضتَاَ ،وا ْلبَ ْح ُر الَ يُو َج ُد فِي َما بَ ْعدُ".
َواأل َ ْر َ
رؤيا  ٠ꓽ٢٠راجع ٤ꓽ٢٠
بعد أن يت ّم تجديد شعب األرض الطبيعي بواسطة الكلمة ،سوف يُختَتَم العصر األلفي ،من زمن
سكان( ،رؤيا ،)١-٢:٢١من ث َ َّم ،يليه
التّجديد،
ي ٍ يخضع له ال ّ
ٍ
باختبار نهائ ّ
عرش الدينونة العظيم األبيض ،وبعدئذٍ ،تظهر سما ٌء جديدة
وأرض جديدة ،وتحالّن مكان الحاليّتين (٢بطرس( .)٢-٤:٣تذ ّكروا
ٌ
ّ
بأن حكم المسيح األلفي ،هو زمن تجديد .فخالل األلف سنة تلك ،سوف يفتدي
الرب االله األرض ،ويُعيد ك ّل األشياء الى طبيعة الخَلق األساسيّة واألصليّة.
سوف يُزيل ٳلوهيم ،ك ّل أثر للخطيئة من خالل المسيح وزوجته
الرب بعصا المسيح).
(العروس) ،فيتعلّم البشر ُ
سبُل ّ
سماء الجديدة واألرض الجديدة ،سوف يجعل
مع وجود ال ّ
سماء (الجو ،الفضاء) ،من فسادها ،مثل
الرب ،ك ّل شيءٍ جديدا ً .ويتم تطهيرال ّ
ّ
وملوثَة موجودة في الهواء .كما ّ
أن
الغازات القذرة ،العوامل الكيميائيّة المد ّمرة ،وك ّل مادّة كريهة
ّ
سطح األرض الجغرافي ،سوف يصيبه تغيير كامل وشامل .فالبحار الواسعة (محيطات المياه)،
والّتي ّ
تغطي ما يقارب الواحد والسبعين بالمئة من مساحة األرض ،سوف تزول ،ولن يبقى
ّ
المسطحات المائيّة (المياه
صغيرة .معظم
سوى بعض األنهار ،ال ّ
سواقي ،البحيرات ،والبحارال ّ
سماء ،لكي تغلّف األرض أي تلفّها (مثل رداء ،ثوب) ،من أجل
سطحيّة) ،ستعود الى قبّة ال ّ
ال ّ
ت َ
ت ُك ُّل َينَا ِبيعِ ْالغ َْم ِر ْال َع ِظ ِيم" َوا ْن َفت َ َح ْ
تبريدها كما في األيام الغابرة ،قبلما "ا ْنفَ َج َر ْ
طاقَاتُ
صة بالمباني،
ال َّ
س َم ِ
اء" ،في أيام نوح (تك .)٠٠:٢ .لن يعود هناك مدينة ،لديها بُنية تحتيّة خا ّ
ّ
والطرقات ،الخ ،.والّتي تع ّج بماليين الناس ،كما ّ
تلوث
ان ك ّل المصنوعات البشريّة الّتي ،قد ّ
سماء الجديدة واألرض
البيئة وتد ّمرها بطريق ٍة أوبأخرى ،سوف ينعدم وجودها ،في ال ّ
انسان لنفسه أو من أجل نفسه ،فسلوك كهذا،
ي
ٍ
الجديدة ،خالل العصر األبدي .لن يعيش أ ّ
وئام
سبب الّذي أدّى الى ال ّ
كان هو ال ّ
سقوط .فاالنسان ،سوف يكون واحدا مع البيئة ،ويعيش في ٍ
الرب االلهّ .
الطبيعة و ُمنتجاتها ،ستش ّكل جوهر الحياة .ك ّل شيء
وانسجام كلّي مع جميع خالئق ّ
مرة أخرى ،كالتي
سيكون موجودا ِوفقا لقوانين شجرة الحياة .لن يكون هناك بذرة تناقض ّ
وحواء.
سبق َو ُو ِجدَت أيام آدم ّ
33

نعم ،فاألرض بأكملها سوف تصبح جنّة ،بهجة ،وهي عد ٌ
للرب االله القدير(القادر
ْن ،بالنّسبة ّ
على كل شيء)ّ .
ان أجمل شيء رآه يوحنا واألكثربهاء وروعة ،هي ،أورشليم الجديدة،
سة .أحبّائي ،ضعوا في أذهانكم بأنّه ال يه ّم الشكل الّذي ستبدوعليه
الرب االله المق ّد ّ
مدينة ّ
األرض الجديدة ،ففي العصر األبدي ،سوف تحت ّل المدينة المقدّسة ،أورشليم
الجديدة مكانا بارزا جدا .ك ّل األشياء سوف تدورحولها( ،انّها محور كل شيء) ،ألنّها تتميم أو
الرب االله النّهائي– عائلته – المولودة في ال َبدء ،من فكره المطلَق  -الجينة
اكتمال قصد ّ
األحاديّة( ،البذرة) الكلمة " .فِي ذ ِلكَ ا ْليَ ْو ِم ت َ ْعلَ ُم َ
ون أ َ ِنّي أَنَا فِي أ َ ِبيَ ،وأ َ ْنت ُ ْم فِ َّيَ ،وأَنَا
ِفي ُك ْم(".يوحنا.)٢١:٠٥ .

سةَ
" َوأَنَا يُو َحنَّا َرأَيْتُ ا ْل َمدِينَةَ ا ْل ُمقَ َّد َ
اء ِم ْن
ور َ
س َم ِ
ش ِلي َم ا ْل َجدِي َدةَ نَ ِازلَةً ِم َن ال َّ
أُ ُ
وس ُم َزيَّنَ ٍة ِل َر ُج ِل َها".
ِع ْن ِد الل ِه ُم َهيَّأَةً َكعَ ُر ٍ
رؤيا٢:٢٢
أن المدينة المقدّسة ،أورشليم الجديدة ،هي ال ّ
لقد أدركنا اآلن ،ب ّ
شعب ال َم ْفدي اآلتي من
جميع العصور ،ابتداء من آدم ،وصوال الى عرش الدّينونة العظيم األبيض .وك ّل أفراد ال ّ
شعب
ال َمفدي هذا ،سيتمت ّعون بأجسا ٍد ُمم ّجدة .وكما تتهيّأ العروس الستقبال عريسها ،هكذا هي الحال
أيضا ،بالنّسبة لجميع ال َمفديّين ،الّذين قد استعدّوا جيّدا ،منذ بداية ّ
الزمان ،لكي يكونوا مسكن
صانِعُ َها
ساتُ  ،الَّتِي َ
سا َ
الرب الروحية .حسنا ،هذه هي بالذّات" ،ا ْل َمدِينَةَ الَّتِي لَ َها األ َ َ
(خيمة) ّ
َوبَ ِارئ ُ َها اللهُ" ،والّتي كان ينتظرها ابراهيم ،أبو االيمان .هذه المدينة ،سوف تكتمل بعد عرش
سماء الجديدة واألرض الجديدة،
الدّينونة العظيم األبيض ،وبعد أن يت ّم خلق ال ّ
الرب االله هذه المدينة على األرض الجديدة.
سوف يضع ّ

عروس المسيح – امرأة الخروف
الرب
دعوني أؤ ّكد هنا على نقطة مه ّمة بخصوص العالقة االيمانيّة الّتي تربط شعب ّ
ب مختار ،كانت اسرائيل ُ ت ْعتَبَرعروسا
المختار وال َم ْفدي ،مع االله فاديهم .بصفتها أ ّمة من شع ٍ
ٳللوهيم (يهوه) (أشعيا  - ٤:٦٢ارميا .)١:٣والمسيحيّون (الكنيسة وجسد المسيح) ،في زمن
للرب .كلتاهما كانتا متّحدتين كواحدة ،في صليب يسوع المسيح.
االنجيل ،هم أيضا عروسا ً ّ
(اقرأ أفسس  .)٣-٢لقد انطلق بناء وصناعة المدينة المقدّسة ،أورشليم الجديدة( ،العروس)
صليب في الجلجثة.
الرب ،عندما ُو ِضع حجر األساس ال ّ
صلب والموثوق ،على ال ّ
زوجة ّ
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ولكن المنازل في أورشليم الجديدة هذه ،قد ت ّم ٳعْدادها وٳنشاؤها ،على مراحل( .تذ ّكرواّ ،
ّ
بأن
سماء الجديدة واألرض الجديدة فقط،
المدينة المقدّسة هذه ،لن تظهر ٳالّ في الزمن األبدي لل ّ
وليس قبل ذلك أبدا .فهي ،حتى في زمن التّجديد ،لن تكون موجودة) .جميع الّذين سوف يت ّم
المدعوون والّذين
صليب أو بعده هم ،اولئك
افتداؤهم ومنحهم أجسادا مم ّجدَة ،سواء عاشوا قبل ال ّ
ّ
يُعرفون بأسماءٍ مختلفة :تالميذ يسوع ،كنيسة ،جسد المسيح ،منت َخين ،مختارين ،قديسين،
وحواء كانا ِمثاال للمسيح وال َمفديّين في جنّة عدن،
الرب االله ،الخ...ولكن ،نظرا ِل ْ
كون آدم ّ
أحبّاء ّ
فعبارة عروس المسيح ،أو امرأة الخروف ،هي األكثر مالءمة لتوصيف العالقة القائمة بينهما.
ّ
ٳن محورأيّة مدين ٍة (قديمة) ،أوالنقطة المركزيّة فيها ،هو قصرالملك .في هذه الحالة ،الهيكل
والمسكن (أي الخيمة ) ،يشكالن هذا المحور .لذا ،من الضروري أن يُبْنى الهيكل ّأوال(في
صحيح) ،يليه المسكن (الخيمة) (في اليونانيّة:
ناوس ،ال َح َرم المقدّس المناسب وال ّ
اليونانيّةُ :
ِسكين ،البناء بأكمله) .ومن ث َ ّم ،تُبنى من حولهما ،منازل أخرى (راجع عدد .)٢:بالتالي ،و ِوفقا
للقدّيس بولس ،ف ّ
اح ٍد فِي
ان قيامة القدّيسين ،هي أيضا ،سوف تت ّم على مراحلَ " :ول ِك َّن ُك َّل َو ِ
ُورةٌ ،ث ُ َّم الَّذ َ
ِين ِل ْل َمسِيحِ ِفي َم ِجي ِئ ِه٠( ".كور -٢٣:٠٤ .راجع رومية-٥:٠٢
ُرتْ َب ِت ِه :ا ْل َمسِي ُح َباك َ
حظي
رؤيا .)٥:٠٥الرجاء المالحظة :قبل مشاهدته للمدينة المقدّسة من خالل الرؤى التي
َ
سماء .غير أنّه شاهد
بها(في رؤيا  ،)٢٠لم يسبق لل ّرسول يوحنا أن رأى المدينة المقدّسة في ال ّ
الرب االله – (رؤيا  ٠٩:٠٠أ -
أه ّم مبنى في المدينة المقدّسة تلك ،أال وهو – الهيكل ومسكن ّ
 ١ ،٤:٠٤أ) .هذا األمر يشير ،الى ّ
أن المسيح (أي الهيكل) هو في ال َمفديّين (أي المسكن ،أو
صدوا من
الخيمة) في ال ّ
سماء .ٳنّما هذه المجموعة من ال َمفديّين هم "باكورة" المسيح ،الّذي ُح ِ
سةً فَكَذ ِلكَ
حقل العالم ،ألنّهم واحد مع الكلمة ،ك ّل واح ٍد في أيامهَ " .وإِ ْن كَا َن ِ
ُورةُ ُمقَ َّد َ
ت ا ْلبَاك َ
ا ْلعَ ِجينُ! َوإِ ْن ك َ
صا ُن!"(رومية  .)٠٦:٠٠هؤالء ،هم أعضاء جسده
َان األ َ ْ
سا فَكَذ ِلكَ األ َ ْغ َ
ص ُل ُمقَ َّد ً
الرب ،ك ّل واح ٍد منهم ،في أيامه .لقد صدّقوا واستقبلوا
ال ُمختارين الّذين سمعوا ما قاله روح ّ
بالروح القدس .يمكننا القول بأنّهم المؤمنون
الرب الموعودة .انّهم اولئك الممتلئين ّ
كلمة ّ
عصر من العصور ،الّذين عاشوا وسلكوا بالكلمة ،على الدّوام .هم حقا واحد
"الحكماء" في ك ّل
ٍ
الرب االله في داخلهم .بالتالي ،انّهم المجموعة الوحيدة من الناس الّذين سوف
مع الكلمة ،ومجد ّ
يُعطون أن يلبسوا لدى قيامتهم من األمواتَ " :،ب ّزا أبيض نقيّا وبهيّا" ،للذّهاب الى عشاء عرس
سماء.
الخروف العظيم في ال ّ
شدِي َد ٍة
ت ُرعُو ٍد َ
ص ْو ِ
ص ْو ِ
ص ْو ِ
ير ٍةَ ،و َك َ
يرَ ،و َك َ
س ِمعْتُ َك َ
" َو َ
ت َج ْم ٍع َكثِ ٍ
ت ِميَا ٍه َكثِ َ
علَى ُك ِ ّل ش َْيءٍ .
اإللهُ ا ْلقَاد ُِر َ
الر ُّ
قَا ِئلَةًَ «:ه ِلّلُويَا! فَ ِإنَّهُ قَ ْد َم َلكَ َّ
ب ِ
س َها.
ام َرأَتُهُ َه َّيأَتْ نَ ْف َ
س ا ْل َخ ُر ِ
وف قَ ْد َجا َءَ ،و ْ
ِلنَ ْف َرحْ َو َنت َ َهلَّ ْل َونُ ْع ِط ِه ا ْل َمجْ دَ! أل َ َّن ع ُْر َ
س بَ ًّزا نَ ِقيًّا بَ ِهيًّا ،أل َ َّن ا ْلبَ َّز ُه َو تَبَ ُّر َراتُ ا ْل ِق ّدِيس َ
ِين".
َوأُع ِْطيَتْ أ َ ْن ت َ ْلبَ َ

رؤيا٩-٦:٠٩

35

أفي حين يكون أعضاء (العروس) ٳمرأة الخروف"( ،المباركين" المذكورين في سفر
الرؤيا ،)٩:٠٩مستمتعين مع العريس،
ويبتهجون في عشاء عرس الخروف
الكبيراألخير ،سوف يدخل الناس الموجودون
نبوة
على األرض ،في فترة األسبوع األخيرمن ّ
سبعين أسبوعا( ،دانيال  .)٢٢:٩من
دانيال ال ّ
بين الناس الّذين سوف يُتْ َركون على هذه
األض ،أعضاء جسد المسيح الّذين رفضوا
الرب االله لهذا ّ
الزمن ،وعجزوا
سماع رسالة ّ
عن قبولها .لقد فشلوا في السير في نور الكلمة ،ألنّهم لم يحملوا زيتا (الروح القدس) في آنيهتم
الرب .نظرا لعجزهم عن ارتداء
ليُغذّوا مصابيحهم (حياة وشهادة ايمانهم) ٳستعدادا للقاء ّ
ّ
"البز األبيض النّقي البهي ".بالتالي ،فانّهم لن
الروح والكلمة ،فانّهم سيُ ْح َرمون من ارتداء
ّ
يؤخذوا في "االختطاف" الى عشاء عرس الخروف العظيم .هذه المجموعة من المؤمنين،
ّ
عنهن يسوع المسيح في مثله الوارد في متى (-٠:٢٤
هم العذارى الجاهالت ،اللّواتي تكلّم
 .)٠٣سوف يُتْ َركون ههنا ،بسبب موقفهم األحمق من كلمة الحق .هم ليسوا زؤان الطوائف،
ّ
ألن الزؤان ُمعَدّ للحريق .انّهم اولئك الّذين سمعوا دعوات االنفصال ورسائل الفرز ،وعودة
المسيح ،وهم ،قد انفصلوا فعال عن الكنائس وعن أنظمتها .انّهم االنفصاليّون ،المستقلّون،
المدعوون والمؤمنون برسالة الزمن األخير .انّما ،وعلى غرارالصدّوقييّن ،هم جسديّون
وأيضا،
ّ
الحق (متى .)٢٩:٢٢انّهم
وغير راغبين بالتّم ّسك بالكتب المقدّسة واالعتراف بكلمة
ّ
لمجرد ٳرضاء بعض
سكون بمعتقدات وتعاليم كنائسهم ،وقد يساومون مع روح الخطأ
متم ّ
ّ
األشخاص وحسب .فثيابهم البيضاء مل َّ
ط َخة حقاً ،بالجسديات ،والمعتقدات والتّعاليم الخاطئة،
للرب
وهم ال يدرون .لذا ،يلزمهم أن يتط ّهروا في الضيقة العظيمة وأن يقدّموا حياتهم شهادةً ّ
يسوع المسيح (رؤيا( )٠٢-٩:٢راجع أفسس .)٢٢:٤وبعد انقضاء الضّيقة العظيمة ،سوف
يقومون من األموات ،مع الشهداء اليهود الّذين قُ ِتلوا في سبيل كلمة يهوه الّتي حافظوا عليها
بأمان ٍة وٳخالص (رؤيا )٤- ٠:٢١
( راجعّ .)٠٠-٩:٦
ان أفراد هاتين المجموعتين ،سوف يظهرون أمام عروش المسيح
وسائرالقدّيسين "المباركين" ال ُم ْخت َ َ
طفين .ومن ث َّم ،كجس ٍد واح ٍد وكعروس ،سوف يملكون
يب
جميعا مع المسيح ،مدّة ألف سنة .من هنا ،كتب ّ
َّس َم ْن لَهُ نَ ِص ٌ
اركٌ َو ُمقَد ٌ
الرسول بولسُ " :م َب َ
س ْل َ
سيَكُونُ َ
يح،
طا ٌن َ
ون َك َهنَةً ِلل ِه َوا ْل َم ِ
س ِل ْل َم ْو ِ
علَ ْي ِه ْمَ ،ب ْل َ
ت الثَّانِي ُ
فِي ا ْل ِقيَا َم ِة األُولَى .ه ُؤالَ ِء لَ ْي َ
س ِ
سيَ ْم ِلك َ
س َنةٍ" (رؤيا .)٦:٢١
ف َ
َو َ
ُون َم َعهُ أ َ ْل َ
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ي سلطان" على الّذين سوف يقومون للحياة في القيامة األولىّ ،
ألن
نعم" ،ليس للموت الثاني أ ّ
ك ّل النّفوس في هذه القيامة سوف يحصلون على حياةٍ خالدة ،ولن ي ُْحا َكموا ،ولن يُدانوا أيضا.
جميعهم ،سوف يستحقّون أن يلبسوا أجسادا مم ّجدةْ ،
وأن يصبحوا جزء من جسد وامرأة (زوجة)
الرب يسوع المسيح ،لكي يملكوا معه مدّة ألف سنة .وبعد انتهاء األلف سنة ،باقي األموات،
ّ
سوف يقومون للدينونة أمام العرش العظيم األبيض .اقرأ رؤيا ٠٤-٠٠:٢١ودانيال.٠١-٩:٢
هذه هي القيامة الّتي سعى الرسول بولس الى تحاشيها ،عندما قال ":لَعَ ِلّي أ َ ْبلُ ُغ إِلَى قِيَا َم ِة
ت (القيامة ال ُم ْب ِك َرة)" (فيليبي .)٠٠:٣لقد سعى ليكون له نصيبا في القيامة األولى ،ألنّه
األ َ ْم َوا ِ
س ْل َ
ع َل ْي ِه ْم،
طا ٌن َ
س ِل ْل َم ْو ِ
ت الثَّانِي ُ
َّس َم ْن َلهُ َن ِص ٌ
يب فِي ا ْل ِقيَا َم ِة األُو َلى .ه ُؤالَ ِء َل ْي َ
اركٌ َو ُم َقد ٌ
" ُمبَ َ
ً
سيَ ْم ِلك َ
سيَكُونُ َ
س َنةٍ".في القيامة الثانية ،سوف يكون
ف َ
ِيحَ ،و َ
بَ ْل َ
ُون َم َعهُ أ َ ْل َ
ون َك َه َنة ِلل ِه َوا ْل َمس ِ
للموت سلطانا للمطالبة بالحياة ،كما هو وارد ّ
س ْف ِر ا ْل َح َيا ِة
بأن " ُك ُّل َم ْن لَ ْم يُو َج ْد َم ْكتُوبًا فِي ِ
ُ
ُ
ْطي حياةً
ط ِر َح فِي بُ َح ْي َر ِة النَّار"ِ.ولكن ،ك ّل من ُو ِجد ٳسمه مكتوبا في "سفر الحياة" ،قد أع َ
أبديّة .هذا واق ٌع ال يُمكن نكرانه .هذه هي القيامة ،حيث مجموعتان من الناس ستقفان في
الدينونة ،ٳحداهما سوف تُمنَح حياة أبديّة واألخرى سوف تواجه الموت الثاني .هذه هي القيامة
س َم ُع
ساعَةٌ فِي َها يَ ْ
العا ّمة الّتي تحدّث عنها يسوع حين قال ":ال تَت َ َع َّجبُوا ِم ْن هذَا ،فَ ِإنَّهُ تَأْتِي َ
ت ِإلَى قِيَا َم ِة ا ْل َحيَا ِةَ ،والَّذ َ
ج الَّذ َ
َج ِمي ُع الَّذ َ
ع ِملُوا
ِين َ
صا ِل َحا ِ
ص ْوتَهُ،فَيَ ْخ ُر ُ
ِين فَعَلُوا ال َّ
ور َ
ِين فِي ا ْلقُبُ ِ
ت إِلَى قِيَا َم ِة ال َّد ْينُونَ ِة"(يوحنا .)٢٩-٢١:٤األموات يدانون "بحسب أعمالهم" ال ُمدَ ّونَة
س ِيّئ َا ِ
ال َّ
الرسول يوحنا مفتوحا عند عرش الدينونة العظيم األبيض
في "سفر األعمال" الّذي رآه ّ
(رؤيا )٠٣-٠٢:٢١وك ّل َمن لم توجد أسماؤهم مكتوبة في سفر الحياةُ ،
ط ِرحوا في بحيرة النّار.

االنتخاب  -االختيار
ولكن ،من هم هؤالء األشخاص المكتوبة أسماؤهم في سفر الحياة؟ انّهم اولئك ال ُمنت َ َخبين الّذين
الرب االله وكلمته .كورنيليوس ،يش ّكل مثاال جيّدا ،لقد كان
لديهم عالقةً ايمان مميّزة مع ّ
رجال أمميّا َو ِرعا ،وهو َق ْ
الرب االله.
طعا ،لم يسجد لألصنام ،بل كان يخاف ّ
(أنظر أعمال  .)٠١بصفته أمميّا ،من الواضح بأنه لم يكن يعرف أي شيء عن ٳله ابراهيم،
الرب أظهر نعمته
وٳالّ ،لَكان خضع لفريضة الختان وألصبح ُمهتديا الى اليهوديّة .لكن ّ
لكورنيليوس ومنحه االنجيل .حقا ،كان كورنيليوس شخصا مباركا .ولكن بالنّسبة لآلخرين الّذين
لم يحظوا بهكذا ٳمتياز ،ٳ ّما بسبب عيشهم خارج نطاق منطقة االنجيل أو زمن االنجيلّ ،
فان
الرب سوف يبقى قائما وفاعال(.رومية  ٠٠:٩راجع[ .)١-٢:٠٠اقرأ تكوين-٢٤:٠١
اختيار ّ
أمثال  ٠٩-٠١:٠٠و - ٣٢ :٠٥ ،٣١مزامير  ٠٠ꓽ٤١و  .]٢ -٤ :٠٠٢انّما ،من بين اولئك الّذين
الرب االله ،فالعديد منهم سوف تُمحى أسماؤهم ّ
ألن البعض قد
لديهم تلك العالقة اإليمانية مع ّ
تحول عن االله الحقيقي الى األصنام( .خروج ٣٥-٣١:٣٢حزقيال-٠١:٣٣ -٢١:٣
ّ
 ،)٢٦،٢٥:٠١وآخرون ،رفضوا المسيّا الحقيقي الّذين ادّعوا أنّهم صدّقوه (مزامير-٢٠:٦٩
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تطو ّ
ويكرمون الوحش أو صورته
ق
رالزمن ،سوف يرفضون كلمة الح ّ
ّ
 ،)٢١وأولئك الّذين مع ّ
ب! يَ ْد ُخ ُل
ار ُّ
ار ُّ
ب ،يَ َ
س ُك ُّل َم ْن يَقُو ُل ِلي :يَ َ
(رؤيا  .)٠٣:١تأ ّملوا في هذه الكلمات ليسوعَ ":ل ْي َ
س َيقُولُ َ
ير َ
ون ِلي ِفي ذ ِلكَ
ون َ
اواتَِ .ب ِل الَّذِي َي ْف َع ُل ِإ َرا َدةَ أ َ ِبي الَّذِي ِفي ال َّ
َملَكُوتَ ال َّ
س َم َ
س َم َ
اواتَِ .ك ِث ُ
اط َ
صنَ ْع َنا قُ َّوا ٍ
ت
س ِمكَ أ َ ْخ َرجْ نَا َ
س ِمكَ َ
شيَ ِ
ينَ ،و ِبا ْ
س ِمكَ تَنَبَّأْنَاَ ،و ِبا ْ
س ِبا ْ
ار ُّ
ار ُّ
ب! أَلَ ْي َ
ب ،يَ َ
ا ْليَ ْو ِم :يَ َ
يرةً؟"
َكثِ َ
(متى )٢٣-٢٠:٢
"الخراف" (ال ُمذكورين في
اولئك ،الّذين لم ت ُ ْحذَف أسماؤهم ،هم مثل هؤالء الناس ِ
الرحوم يسوع المسيح ،في ختام الضيقة
متى ،)٥٦-٣٠:٢٤الّذين سيخضعون لمحاكمة ربنا ّ
العظيمة ،وبالتّالي ،سوف يحصلون على حياةٍ ،لكي يدخلوا للعيش في زمن التّجديد .تذ ّكرواّ ،
أن
صالحة الواقفين أمام عرش الدّينونة العظيم األبيض ،ليسوا من مسيحيّي عصور
هذه النّفوس ال ّ
عصر كانوا
الروح القدس( ،وٳالّ لَكانوا ساروا بحسب رسالة كل
الكنيسة المملوئين من ّ
ٍ
يعايشونه ،وقاموا سويّة مع قدّيسي ّ
الزمن األخير األحياء ،عند مجيء المسيح) ،وال قديسوا
العهد القديم ،كموسى ،ابراهيم وسارة ،الّذين كانوا يتمتّعون بعالقة ٳيمان ّية عميقة وحميمة مع
الرب.
ّ
الرب االله ،وكانوا ُمقادين بالكلمة وروح ّ
ُس لَ َّما آ َم ْنت ُ ْم؟"(أعمال.)٢:٠٩
الرو َح ا ْلقُد َ
تأملّوا بسؤال بولس هذا " :قَا َل لَ ُه ْمَ «:ه ْل قَبِ ْلت ُ ُم ُّ
الحظوا ّ
بأن بولس كان يتو ّجه بسؤاله الى مؤمني اإلنجيل .حقا ،كان هناك العديد من مؤمني
الروح القدس .لقد آمنوا
االنجيل على مثالهم على ّ
مر العصور ،من الّذين لم يحصلوا على ّ
حضورالروح القدس
بالروح ،ولكن ،لم يكن لديهم
ّ
تبرروا ّ
باالنجيل ،تابوا عن خطاياهم ،و ّ
الروح القدس (راجع يوحنا -٠٢:٠٥مرقس-٠٤:٠
الساكن في داخلهم (ليس فيهم ُ
سكنى ّ
الروح ،كان العديد منهم
يوحنا - ٣٠:٢١ ،٠٣ -٠٢:٠رومية .)٠٣-١:٠١فبسبب غياب ُ
سكنى ّ
جسدييّن على شاكلة هيمينايوس ،فيليتس واالسكندر .لقد حادوا عن الحقيقة ،وزاغوا بعيدا عنها،
الرب االله (٠تيم٢ -٢١ꓽ٠.تيم ٠٢ꓽ٢.راجع عب٠ ٣٩-٣١ꓽ٠١.كور .)٠ꓽ٣.نعم،
وجدّفوا على ّ
كثيرون كانوا ممسوحين مثل يهوذا اإلسخريوطي مثل العابدين القُدامى ،الّذين قدّموا ذبائح
قذر قد ت ّم تنظيفه ،العديدون قد تقدّسوا
وتضحيات عن خطاياهم ،كثيرون كانوا ُمبَ َّررين ،وكٳناءٍ ٍ
الروح القدس .لذلك ،فجميعهم سوف يدانون
الروح القدس .لم يكونوا مملوئين من ّ
لكنّهم لم يقبلوا ّ
"بحسب أعمالهم" (راجع ٠كور .)٠٤-٠٠:٠١ .و"ك ّل من" و َجد اسمه مكتوبا في "سفر
الرب االله من جهة االختيار".
الحياة" ،سوف يُ ْعطى حياة أبديّة" ،لكيما يستقيم هدف أو قصد ّ
وهذه الفئة ال َمفديّة من الناس والحائزة على الحياة األبديّة ،سوف تحظى بأجسا ٍد خالدة أيضا،
وسيش ّكلون جزء من المدينة المقدّسة ،أورشليم الجديدة ،كما هو ُم ْع َلن في
س َما ِويَّ ِةَ ،وإِلَى
ور َ
ش ِلي َم ال َّ
أقوال بولس ":بَ ْل قَ ْد أَت َ ْيت ُ ْم إِلَى َجبَ ِل ِص ْهيَ ْو َنَ ،وإِ َلى َمدِينَ ِة الل ِه ا ْل َح ّيِ .أ ُ ُ
سةُ أَ ْبك ٍَار َم ْكتُو ِب َ
َربَ َوا ٍ
يعَ ،و ِإلَى
ين ِفي ال َّ
ٍ،و َكنِي َ
س َم َ
ت ُه ْم َمحْ ِف ُل َمالَئِ َكة َ
اواتَِ ،و ِإلَى الل ِه َديَّ ِ
ان ا ْل َج ِم ِ
أ َ ْر َواحِ أ َ ْب َر ٍار ُم َك َّم ِل َ
ين"(عب .)٢٣-٢٢:٠٢ .آمين.
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المدينة المقدّسة  ،أورشليم الجديدة
الرب االله( -الخيمة)
مسكن ّ
اء ِم ْن
ور َ
س َم ِ
ش ِلي َم ا ْل َجدِي َدةَ نَ ِازلَةً ِم َن ال َّ
" َوأ َ َنا يُو َحنَّا َرأَيْتُ ا ْل َمدِي َنةَ ا ْل ُمقَ َّد َ
سةَأ ُ ُ
اء
س ِمعْتُ َ
س َم ِ
ِع ْن ِد الل ِه ُم َهيَّأَةً َكعَ ُر ٍ
ص ْوتًا ع َِظي ًما ِم َن ال َّ
وس ُم َزيَّنَ ٍة ِل َر ُج ِل َهاَ .و َ
س ُك ُن َم َع ُه ْمَ ،و ُه ْم َيكُونُ َ
ون
س َي ْ
قَا ِئالًُ «:ه َوذَا َم ْ
اسَ ،و ُه َو َ
س َك ُن الل ِه َم َع النَّ ِ
س ُح اللهُ ُك َّل د َْمعَ ٍة ِم ْن
لَهُ َ
س َي ْم َ
سهُ يَكُو ُن َمعَ ُه ْم إِل ًها لَ ُه ْمَ .و َ
ش ْعبًاَ ،واللهُ نَ ْف ُ
ص َرا ٌ
خ
ُ
عيُونِ ِه ْمَ ،وا ْل َم ْوتُ الَ يَكُو ُن فِي َما بَ ْعدَُ ،والَ يَكُو ُن ُح ْز ٌن َوالَ ُ
َ
ُ
ُ
َ
ور األولَى ق ْد َمضَتْ ».
َوالَ َو َج ٌع فِي َما بَ ْعدُ ،أل َّن األ ُم َ
صنَ ُع ُك َّل ش َْيءٍ َجدِيدًا!».
س َ
علَى ا ْلعَ ْر ِشَ «:ها أَنَا أ َ ْ
َوقَا َل ا ْل َجا ِل ُ
صا ِدقَةٌ َوأ َ ِمينَةٌ».
َوقَا َل ِل َي« :ا ْكت ُ ْب :فَ ِإ َّن ه ِذ ِه األ َ ْق َوا َل َ
ف َوا ْل َيا ُء ،ا ْل ِبدَا َيةُ َوال ِنّ َهايَةُ.
ث ُ َّم قَا َل ِلي«:قَ ْد ت َ َّم! أَنَا ُه َو األ َ ِل ُ
أَنَا أُع ِْطي ا ْلعَ ْطش َ
اء ا ْل َحيَا ِة َم َّجانًاَ .م ْن يَ ْغ ِل ْب يَ ِر ْث ُك َّل ش َْيءٍ ،
َان ِم ْن َي ْنبُوعِ َم ِ
ون َو َ
س َ
غ ْي ُر ا ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
َوأَكُو ُن لَهُ ِإل ًها َو ُه َو يَكُو ُن ِل َي ا ْبنًاَ .وأَ َّما ا ْل َخائِفُ َ
ون
الر ِج ُ
ين َو َّ
ون َو ُّ
َوا ْلقَاتِلُ َ
ان َو َج ِمي ُع ا ْل َكذَ َب ِة ،فَنَ ِصيبُ ُه ْم فِي ا ْلبُ َح ْي َر ِة
س َح َرةُ َو َ
الزنَاةُ َوال َّ
عبَ َدةُ األ َ ْوث َ ِ
اح ٌد ِم َن
ا ْل ُمت َّ ِق َد ِة ِبنَ ٍار َو ِك ْب ِريتٍ ،الَّذِي ُه َو ا ْل َم ْوتُ الثَّا ِني» .ث ُ َّم َجا َء ِإلَ َّي َو ِ
س ْبعَ ِة ا ْل َمالَئِ َك ِة الَّذ َ
س ْب ِع
س ْبعَةُ ا ْل َجا َما ِ
ت ا ْل َم ْملُ َّو ِة ِم َن ال َّ
ِين َمعَ ُه ُم ال َّ
ال َّ
ال َّ
وف».
ض َربَا ِ
ام َرأَةَ ا ْل َخ ُر ِ
وس ْ
ير ِةَ ،وتَ َكلَّ َم َم ِعي قَائِالًَ « :هلُ َّم فَأ ُ ِريَكَ ا ْلعَ ُر َ
ت األ َ ِخ َ
يم عَالَ ،وأ َ َرانِي ا ْل َمدِينَةَ ا ْلعَ ِظي َم َة
الروحِ ِإلَى َجبَل ع َِظ ٍ
َوذَ َه َ
ب ِبي ِب ُّ
اء ِم ْن ِع ْن ِد الل ِه".
ور َ
س َم ِ
سةَ نَ ِاز َلةً ِم َن ال َّ
ش ِلي َم ا ْل ُمقَ َّد َ
أُ ُ

رؤيا٠١-٢:٢٠

ان ّ
ّ
الزمن ،كما نعلم ،سوف ينتهي عندما يبدأ اليوم الثامن (العصراألبدي) ،ٳنّما دورة
األرض الطبيعيّة ،أي تعاقُب الفصول واأليام المحكوم من ال ّ
شمس والقمر والنّجوم،
الرب االله منذ البدء ،عندما
سوف
يستمر على نفس الوتيرةِ ،وفقا للمسارالّذي أرساه ّ
ّ
سماء الجديدة واألرض الجديدة ،سوف تحالّن
خلقهم (تكّ .)٠١-٠٥:٠ .ان ال ّ
فالرب االله ،سوف يجعل ك ّل شيءٍ جديدا ،والمدينة
مكان ال ّ
سماء واألرض الحاليتينّ .
الرب) َح َمل ٳلوهيم،
المقدّسة ،أورشليم الجديدة ،أي( ،العروس) امرأة (خروف ّ
سماء ،من عند اآلب ،الى األرض الجديدة .وفيها،
يسوع المسيح ،سوف تنزل من ال ّ
سوف يسكن االله القادر على ك ّل شيء .انّها مسكن االله ،مدينة الوهيم ،المقدّسةّ .
ان
ساكن في ابنه المولود البكر ،والّذي يسكن في شعبه
مجد الحضورااللهي األبدي ،ال ّ
سماويّة الى األرض الجديدة ،لكي يُقيم (أي
ضر مدينته ال ّ
ال َم ْفدي وال ُم َم ّجد ،سوف ي ْح ِ
39

ب .فالمدينة المقدّسة ،أورشليم الجديدة ،الّتي انتظرها ابراهيم،
يسكن) مع شع ٍ
صلب ،األكيد والموثوق  ،يسوع المسيح،
قد ابتدأت نشأتها مع وضع حجر األساس ال ّ
ذاك الّذي كان هو هيكل االله القدير( ،القادر على ك ّل شيء) .ومن ث َ َّم ،ت َّم جمع الحجارة
الحيّة ،و ُ
ي أيضا المزيد من المنازل من أجل تشكيل
ش ِيّدت المنازل من حولها ،كما بُ ِن َ
س ّماة جسد المسيح .ولقد أطلق عليها بولس ،ٳسم ،عروس المسيح .انّما
المدينة ،الم َ
يسوع قد دعاها بك ّل بساطةٍ" ،بيت أبي".
ّ
الرسول يوحنا .نعم ،المدينة
ان الّذي انتظره بطريرك االيمان ٳبراهيم ،قد رآه ّ
المقدّسة ،أورشليم الجديدة ،سوف تكتمل عند بزوغ فجر اليوم الثّامن .واالله
ب طبيعي ،ويكون "ٳلههم".
يهوه ،سوف يسكن (يخيّم ،يُقيم) فيها ،ويعيش بين شع ٍ
أ ّما الشّعب الطبيعي هذا ،فسوف يشمل أولئك الّذين سيت ّم افتداؤهم ،ألنّهم لن يخضعوا

لخداع ال ّ
شيطان ،بعد أن يُ َح ّل هذا األخير من سجنه ،ويُطلَق سراحه في نهاية عصر
صالح ،فسوف يُ ْنقَذون من نار
التّجديد األلفي .ونظرا ألمانتهم وٳطاعتهم لقانون االله ال ّ
فيتمردون على
صبّ على الّذين سيت ّحدون مع الشيطان،
ّ
غضب ّ
الرب االله ،الّذي سيُ َ
الرب ويحاصرون قدّيسيه ومدينته المحبوبة أيضا ،أورشليم الجديدة .ونظرا لكونهم
ّ
سماء الجديدة
أمما من شعو ٍ
ب مؤمنين ومطيعين ،فسوف يُمنَحون حياة أبديّة ،في ال ّ
واألرض الجديدة( .اقرأ رؤيا .)٢:٢٢ ،٢٦،٢٥:٢٠، ٠١-٢:٢١وبالتّالي ،سوف يكون
هناك فئتان من الناس الّذين سيعيشون في األرض الجديدة :وهم :القديسون ال َمفديّون
جدَة والّذين سيًشكّلون المدينة المقدّسة ،والفئة األخرى ،األشخاص
بأجسا ٍد ُمم ّ
المفديّين الخارجين من عصر التّجديد ،بأجسا ٍد طبيعيّة.

عظيم عا ٍل" ليرى تلك المدينة
بالروح" ،الى جب ٍل
الرسول يوحنا ّ
لقد نُ ِقل ّ
ٍ
بالروح
سماويّة العظيمة ،أورشليم الجديدة ،تماما ،كما ُح ِمل النبي حزقيال أيضاّ ،
ال ّ
(في أيامه) الى "جب ٍل عا ٍل جداً" ،حيث رأى الهيكل ومدينة داود (حز.)٢:٥١ .

تذ ّكروا ّ
بأن هذه العبارة (جبل عا ٍل) ،تعني مركزا ً عاليا ً ذات سلطةً عظيمة وله ُرهبة.
سماوي العالي حيث ستجلس زوجة المسيح ال ُمم ّجدة مع المسيحّ ،
ألن االله
انّه المركز ال ّ
القادر على ك ّل شيء والخروف ،سوف يُقيمان فيها (راجع أفسس .)٦:٢-٠٩ ،٣:٠نعم،
صفة نفسها .كلمة
فهي ستجلس كملكة كما في زمن التّجديد ،حيث ستجلس مع المسيح بال ّ
الرب واضحة ،عندما تقول ّ
أن المدينة المقدّسة ،أورشليم الجديدة هي،
ّ
"العروس ،ٳمرأة الخروف" .وأصبحنا نعلم اآلنّ ،
بأن " العروس ،ٳمرأة
الخروف ،هم قدّيسو المسيح ال َم ْفديّين وال ُمم َّجدين .كالّ أحبّائي ،ال تظنّوا ولو
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لبرهةٍّ ،
الرب االله،
بأن المدينة المقدّسة ،أورشليم الجديدة ،هي مدينة بالمعنى ال َحرفيّ .
ال يسكن في بيت مصنوع بأيدي البشر .اقرأ مرقس٢ -٤١:٠٥كور-٢-٠:٤ .
عب٠٠ :٩.و .٤:٠١ٳطرحوا على أنفسكم األسئلة اآلتية :كيف يُم ِكن لمدينة بالمعنى
الحرفي ،أن تكون أيضا ٳمرأة الخروف؟ أال يعلّم الكتاب المقدّس ّ
بأن المختارين هم
الرب االله ،هو روح .ٳنّه قدّوس ويسكن في نور .الرب االله ال
عروس الخروف؟ ّ
يحتاج الى منز ٍل أو الى مدين ٍة بالمعنى الحرفي للكلمة ،ليعيش فيهما ،وٳالّ ،لَكان منذ
البدء ،بنى لنفسه واحدة في جنّة عدن .قد يعتقد البعض ّ
بأن المدينة المقدّسة،
أورشليم الجديدة ،هي مدينة بالمعنى الحرفي ،وتحوي قصورا ُمعَدَّة للقديسين
قصرمصنوعٍ من ذهب ،ومؤلّفٍ من عدّة
ليسكنوا فيها .ولكن ،ما هي الفائدة المر ُج َّوة من
ٍ
لقديس مم ّجد؟ هل هناك حقا حاجة من هذا القبيل ،بينما يمتلك القديسون
غرف بالنّسب ٍة
ٍ
أنفسهم ،جسدا أفضل بأشواطٍ من الكائنات المالئكيّة ،جسدا مماثال لجسد ربنا يسوع
عنصر من عناصر األرض؟ ف ّكروا جيدا :هل كان
ي
ٍ
المسيح ،جسدا روحانيا ،غير ُمقيد بأ ّ
سقوط ،بحاجة الى بي ٍ
ت مصنوع باأليادي؟
آدم وحواء ،قبل ال ّ
سماويّة .فقد كانوا ظالال لألشياء
ك ّل األمثلة في العهد القديم ،جميعها تتبع النّماذج ال ّ
الرب االله،
ال ّ
سماوية (عب .)٤:١ .وبالتالي ،أورشليم السماويّة الجديدة ،ٳمرأة خروف ّ
الرب االله! آمين .فاإلله القادرعلى ك ّل شيء ،سوف
الرب (مسكن) ّ
خيمة االله هي ،بيت ّ
يعيش من خاللها ،في األرض الجديدة وسط ال ّ
شعب الطبيعي" ،ويكون ٳلههم" .ولن
حزن  ،وال بكاء ،ال ألم وال موت.
يعود هناك من
ٍ

مجدها
ش ْبهُ أَك َْر ِم َح َج ٍر َك َح َج ِر يَ ْ
يٍ".
" لَ َها َمجْ ُد الل ِهَ ،ولَ َم َعانُ َها ِ
ش ٍ
ب بَلُّ ِ
ور ّ
رؤيا٢٢:٢٠

كما كان ُمتَ َنبّأ عنها في خيمة موسى وفي هيكل سليمان ،فالمدينة المقدّسة،
الرب االله ،هو
الرب االله .ومجد ّ
أورشليم الجديدة ،سوف يح ّل فيها هي أيضا ،مجد ّ

ي لها كغطاء .نعمّ ،
ان المسيح الكلمة ،قد أُع ِْط َي للقدّيسين
كلمة يهوه .وهو قد أُع ِ
ْط َ
كغطاء ،حماية ورعاية.
دونها يوحنّا في رؤيا ٠٢:٢٢
دعوني أتوقّف هنا عند أهميّة الدّعوة النبويّة الّتي ّ
س َم ْع فَ ْل َيقُلْ«:ت َ َعا َل!»َ .و َم ْن َي ْع َ
ش فَ ْل َيأْتِ.
الرو ُ
وس َيقُوالَ ِن«:ت َ َعا َل!»َ .و َم ْن َي ْ
َ
ط ْ
"و ُّ
ح َوا ْل َع ُر ُ
ْ
ْ
َ
ْ
ً
َو َم ْن يُ ِر ْد فليَأ ُخذ َما َء َحيَا ٍة َم َّجانا".نحن نعلم ّ
والروح هما واحد (يوحنا-٦٣:٦
بأن الكلمة ّ
أفسس .)٠٢:٦الحظوا ،لم يُذكر ّ
ْ
الروح
الروح والكلمة يقوالن،
تعال" ،بلّ " ،
أن" ّ
والعروس يقوالن ،تعال ".واآلن ،أين توجد الكلمة؟ أليست في العروس؟ ْ
ٳن كانت
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العروس قد حازت على الكلمة ،فينبغي بها ٳذن ،أن تكون واحدة مع الكلمة ،لكي تُدعى
"حجال الكلمة( ،أي الى
امرأة (زوجة) الخروف .نعم ،ينبغي أن تدخل العروس الى ِ
هوذا وقت المساء.
ُحجرة الزواج) ،وتصبح واحدة مع المسيح ،أي مع الكلمة نفسهاَ .
ّ
سماوي )-الكلمة والعروس األرضيّة ،يجب
ٳن اإلتّحاد ال ّ
س ّري الحاصل بين (العريس ال ّ
أن يت ّم اآلن ،فيصيران واحداً .ينبغي على العروس أن تحمل الكلمة لكي تت ّم األقوال
وس يَقُوالَ ِن«:ت َ َعا َل! بما ّ
سر المدينة المقدّسة،
الرو ُ
أن اعالن ّ
النّبويّة هذهَ :
"و ُّ
ح َوا ْلعَ ُر ُ
ي وق ٍ
ت نعيش نحن ،اآلن؟
أورشليم الجديدة،هذا ،قد بات معلوما ،فماذا تظنّون ،في أ ّ
ان الدعوة النبويّة هذه ،قد أصبحت حقيقة واقعة ،نظرا الى ّ
نعمّ ،
أن الكلمة والعروس قد
أصبحا واحدا ً .فهل أنتم جزء من العروس (-الزوجة)؟
الرسول يوحنّا ّ
ش ْبهُ أَك َْر ِم َح َج ٍر َك َح َج ِر يَ ْ
ي ٍ ".م ّما يعني،
أن " لَ َمعَانُ َها ِ
لقد الحظ ّ
ش ٍ
ب بَلُّ ِ
ور ّ
أنّه ال يوجد عيب في زوجة الخروف ،وال دَنَس ،ال َن َمش وال خلل أو تشويه من أ ّ
ي نوعٍ
كان .هذا أمر واضح وأكيد طبعا ،فهي واحدة مع الكلمة (لقد أضحت هي والكلمة
ثمرة .ماذا بعد ،انّه نور ،له بريق ولمعان
واحد) .لقد استقبلت بذرة الكلمة ،وأصبحت ُم ِ
صافٍ كالبلّ ْور ،يخترق الى أعمق أعماق نفسها وروحها (راجع عب .)٠٢:٥ .انّها
ي ربّها ،سيّدها والهها.
جميلة ،ثمينة ،جذابة وتحظى بقيمة عالية جدا في عين ّ

حجمها

ور ع َِظي ٌم َوعَالَ ،وك َ
" َوك َ
عش ََر بَابًا،
َان لَ َها اثْنَا َ
َان لَ َها ُ
س ٌ
س َما ٌء َم ْكتُوبَةٌ
ب اثْنَا َ
َو َ
عش ََر َمالَكًاَ ،وأ َ ْ
علَى األ َ ْب َوا ِ
عش ََر.
س َرائِي َل االثْنَ ْي َ
سبَ ِ
اط بَنِي إِ ْ
س َما ُء أ َ ْ
ِه َي أ َ ْ
ب،
بَ ،و ِم َن ال ِ ّ
ش َما ِل ثَالَثَةُ أ َ ْب َوا ٍ
ق ثَالَثَةُ أ َ ْب َوا ٍ
ِم َن الش َّْر ِ
ب.
ب ثَالَثَةُ أ َ ْب َوا ٍ
ب ثَالَثَةُ أ َ ْب َوا ٍ
بَ ،و ِم َن ا ْلغَ ْر ِ
َو ِم َن ا ْل َجنُو ِ
ور ا ْل َمدِينَ ِة ك َ
س َما ُء
ساَ ،و َ
َان لَهُ اثْنَا َ
علَ ْي َها أ َ ْ
عش ََر أ َ َ
سا ً
َو ُ
س ُ
عش ََرَ .والَّذِي ك َ
َان يَت َ َكلَّ ُم َم ِعي
وف االثْنَ ْي َ
س ِل ا ْل َخ ُر ِ
ُر ُ
ك َ
ور َها.
َان َمعَهُ قَ َ
يس ا ْل َمدِينَةَ َوأ َ ْب َوابَ َها َو ُ
صبَةٌ ِم ْن ذَ َه ٍ
س َ
ب ِلك َْي يَ ِق َ
َوا ْل َمدِينَةُ كَانَتْ َم ْوضُوعَةً ُم َربَّعَةًُ ،
ض.
طولُ َها ِبقَد ِْر ا ْلعَ ْر ِ
ف َ
غ ْل َو ٍة.
سافَةَ اثْنَ ْي َ
اس ا ْل َمدِينَةَ ِبا ْلقَ َ
صبَ ِة َم َ
عش ََر أ َ ْل َ
فَقَ َ
ال ُّ
ور َها:
االرتِفَا ُ
طو ُل َوا ْل َع ْر ُ
ع ُمت َ َ
اس ُ
ض َو ْ
س َ
سا ِو َيةٌَ .وقَ َ
ِمئ َةً َوأ َ ْربَعًا َوأ َ ْر َب ِع َ
ان أَي ِ ا ْل َمالَكُ .
ين ذ َِراعًا ،ذ َِرا َ
ع إِ ْن َ
س ٍ
 -رؤيا٠٢-٠٢:٢٠

42

ّ
شيّد عادة بهدف حماية شعبها من
ي مدين ٍة بالمعنى الحرفي ،يُ َ
ان ال ّ
سورالعظيم والعالي أل ّ
الروحيّة ،الى ّ
أن
ي هجوم عدائي ،ولمنع دخول األعداء اليها .وهذا يرمز ،من الناحية ّ
أ ّ
الرب االله ،ودفاعه ،وحمايته ،وهو يد ّل أيضا على ّ
أن
زوجة الخروف ،تتمتّع بغطاء ّ
"النّجس ،وغير ّ
الرب االله المقدّسة – " ُ
طوبَى
الطاهر "،لن يكون له نصيب في مدينة ّ
س ْل َ
صا َياهُ ِلك َْي يَك َ
صنَعُ َ
ِللَّذ َ
ب
طانُ ُه ْم َ
علَى َ
ِين يَ ْ
ون َو َ
ُون ُ
ش َج َر ِة ا ْل َحيَا ِةَ ،ويَ ْد ُخلُوا ِم َن األ َ ْب َوا ِ
س َح َرةَ َو ُّ
ب
الزنَاةَ َوا ْلقَت َ َلةَ َو َ
ب َوال َّ
انَ ،و ُك َّل َم ْن يُ ِح ُّ
ِإلَى ا ْل َمدِينَ ِة ،أل َ َّن َخ ِار ًجا ا ْل ِكالَ َ
عبَ َدةَ األ َ ْوث َ ِ
صنَ ُع َك ِذبًا(.رؤيا )٠٤-٠٥ꓽ٢٢
َو َي ْ
سور" .القصبة من ذهب"،
لقد ا ْست ُ ْخ ِد َمت "قصبة من ذهب" لقياس المدينة ،واألبواب وال ّ
كانت المقياس االلهي للكمال الّذي ال تشوبه شائبة – دون وصمة من الخطيئة ،دون
خداع ،دون تحريفّ .
ان الرب االله ،يقوم بك ّل ما سبق وعيّنه ورسمه ،بدقّ ٍة متناهية.
سور ٠٥٥ ،ذراعاّ .
سع)
ض َّخم أو ُم َو َّ
قياس ال ّ
الرقم  ،٠٥٥هو ّ
ان ّ
الرقم ( ٠٢مضاعف ،م َ
والرقم  ،٠٢له أه ّمية كبرى في الكتاب المقدّس .انّه رقم
٠٢x٠٢يساوي ّ .٠٥٥
الرب
المختارين باالرتباط مع الحكومة الكاملة والحكم المثالي .في العهد القديم ،دعا ّ
ب مختار .وفي العهد الجديد ،دعا
االله ،أحفاد ابراهيم ،اسرائيل ،وجعلهم أ ّمة من شع ٍ
خطاة من اليهود ومن األمم على ح ٍدّ سواء ،كي يتوبوا عند صليب المسيح ،فيصبحوا
جسدا يض ّم مجموعة من الناس المختارين – الكنيسة .فنجد مثال٠٢ ،رئيسا ً (ٳ ْذ كان
هناك ٠٢سبطا من اسرائيل) ،و٢٢تلميذا ً مختارا ً ،هم أساسات الكنيسة .ونجد على
سور المحيط بالمدينة٠٢ ،باباُ ،مدَونا عليها أسماء االثني عشر سبطا .وهناك أيضا،
ال ّ
ثالثة أبواب على ك ّل جه ٍة من الجهات األربعة :الشمال ،الشرق ،الجنوب والغرب ،ما
معناهّ ،
(الرقم  ،٣يشير
أن القدّيسين ال َم ْفديّين قد ُج ِمعوا من زوايا األرض الحاليّة األربعّ .
الى التتميم ،التّكميل ،ٳنتهاء العمل ).غير ّ
أن أسماء األسباط ليست مذكورة ،رغم وجودها
في زمن التّجديد ،على أبواب مدينة أورشليم (المادّية ،أي المدينة بالمعنى الحرفي)
(حزقيال .)٣٥-٣٠:٥١هذه حقيقة أخرى تثبت ّ
بأن المدينة المقدّسة ،أورشليم الجديدة،
ليست مدينة بالمعنى الحرفي ،ولها أبواب مصنوعة من مادّة خشبيّة أو حديديّة .فاالثنا
عشر بابا ،تشير الى ٳمارات اسرائيل االثني عشر [سلطة الرؤساء (األمراء)] ،وذلك
ّ
ع ِهدَ بها الى بني اسرائيل (أعمال -٣١:٢رومية .)٢-٠:٣لقد
ألن أقوال ٳلوهيم ،قد ُ
حازوا على الكلمة ،من خالل أنبياء يهوه .لكي يكون المرء جزء من المدينة المقدّسة
ق آخر للدّخول الى بيت االله،
هذه ،يجب عليه الدّخول من خالل أبوابها ،ألنّه ما من طري ٍ
الرب االله .لقد حصل أسباط اسرائيل االثنا عشر على الكلمة .ومن ث َ َّم ،حان دور
عائلة ّ
ي ك ّل واح ٍد منهم"،حجراً"
االثني عشر تلميذا ،المنتمين الى الديانة اليهوديّة،
ِ
فأعط َ
صا ً ،من أجل األعمال ال ُمعَدّة لهم لكي يُ ْن ِجزوها .نَ َ
لكونهم جزء من صخرالدّهور،
خا ّ
ظرا ْ
فلقد كانوا حائزين على "صخرة االعالن" المتعلّق بيسوع المسيح والّذي كان سر
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يهوه ال ُم ْعلَن الى العالم .كانت "حجارتهم" قويّة وصلبة ،وٳعالناتهم حول الكلمة ،كانت
حقيقيّة .لقد شكّلت "حجارتهم" أساسات المدينة المقدّسة( .هذه األحجار كانت
جدار ومن
موضوعة بطريقة معيّنة ،بحيث كان هناك حجر بين ك ّل ثالثة أبواب ،من ك ّل
ٍ
الزوايا األربع .ومن هنا ،العالقة المتداخلة والمتشابكة فيما بين العهدين القديم والجديد).
الرب
ي في المدينة المقدّسة المزيد من المنازل  ،فكبرت عائلة ّ
وعلى هذه األساسات ،بُ ِن َ
االله ،واتّسعت جدا .ما من شيءٍ بامكانه تمزيق أو تحطيم أساساتهم .ال يُمكن أن
يتح ّ
الرسوليّة المتعلّقة بأقوال يهوه ،على حجر األساس
طموا .لقد ت ّم تثبيت ٳعالناتهم ّ
الوحيد واألكيد – المسيح – الكلمة ،صخر الدّهور (أشعيا .)٠٦:٢١وبالتّاليّ ،
فان
للرقم  ،٠٢ما معناه ّ
الرب
الرقم  ،٠٥٥كونه الحاصل المو ّ
أن ُمنتَخَبي ّ
سع أو المضاعف ّ
ّ
ّ
ْط َيت أوال ،الى أسباط
االله (أي المدينة المقدّسة) ،يحتفظون بأقوال ٳلوهيم ،التي أع ِ
صار كلّي ،نقول ّ
ان
اسرائيل االثني عشر ،ومن ث َ ّم الى أساسات ّ
الرسل االثني عشر .باخت ٍ
الرسولي للكلمة النّبويّة .آمين.
مختاري الرب حائزون على األساس ّ
واألمر اآلخر الّذي يبيّن لنا ّ
بأن المدينة المقدّسة ،أورشليم الجديدة ،هي كاملة
الرقم  ،٠٢ال ُم ْستَ ْخدَم أيضا في مقاسات المدينة،
الرب االله ،هو ّ
ومختارة من ّ
"الموضوعة ُم َربّ َعة" ،حيث ّ
أن الطول والعرض ،هما متساويان٠٢١١١ ،غلوة
(مضروبة ب) ٠٢١١١غلوة (الغلوة :هي وحدة قياس يونانيّة) ،واالرتفاع يبلغ
٠٢١١١غلوة أيضا( .مالحظةّ :
العلو أو االرتفاع.
ان عبارة "مربّعة" ،ال تشمل مقاس
ّ
فالعديد من المسيحيّين يعتقدون ِخالف ذلكِ ،تبْعا لل َمقولة الثانية الواردة في رؤيا.٠٦:٢٠
وبالتالي ،فانّهم يعتبرون ّ
بأن المدينة المقدّسة هي على شكل مكعّب ،ويشرحون بالتّالي،
شكل ،أي بال ّ
كونها قائمة على هذا ال ّ
شكل المكعّب هذا ،تكون اذن ،مكتملة وكاملة في
الرب االله .ولكن[ ،الحظوا ما هو وارد في العبارة األولىَ ":وا ْل َمدِينَةُ كَانَتْ َم ْوضُوعَةً
ّ
ُم َربَّعَةًُ ،
ض ".م ّما يعنيّ ،
بأن لدى المدينة أربع جهات متساوية ،وهي
طولُ َها ِبقَد ِْر ا ْلعَ ْر ِ
مربّعة ال ّ
شكلّ .
ان كلمة "مربّعة" ،تعني "أربع جهات متساوية وبالتالي ،شكل مربّع".
الرقمي ،العدد ،٣
وال تعني مكعّبا .أنظر خروج ]٩- ١:٣٩-٢٤:٣٢-٢:٣١في االنجيل ّ
يشير الى ااالكتمال ،بينما يشير العدد  ، ٥الى األرض .وبالتّالي ّ
فان القياس المو ّحد
للطول والعرض واالرتفاع ،يتحدّث عن االكتمال ،والجهات األربعة المتساوية ،تبيّن لنا
ّ
بأن امرأة الخروف ،قد ت ّم استردادها وافتداؤها من أركان األرض األربعة( .هل تذكرون
ذاك النهر الّذي انقسم ،بعد مغادرته جنّة عدن ،الى أربعة رؤوس وتدفّق عبر "العالم"؟)
واآلن ،ما الّذي يُخبرنا به قياس ٳرتفاع المدينة المقدّسة هذه ؟ -الجواب بك ّل بساط ٍة هو:
ّ
ٳن المدينة المقدّسة  ،أورشليم الجديدة ،ليست مدينة فعليّة ،أي بالمعنى الحرفي للكلمة!
فهل سبق وأ ُ ْ
ي مدين ٍة ما ،في العالم؟ فحجم المدينة ،يُقاس ِوفقا
ط ِل ْعنا على ارتفاع أ ّ
علوها ٳ ْذ كيف سوف
للمساحة الّتي تَشغَلُها .ال يمكنكم قياس مدى ارتفاعها أو مدى ّ
ْ
(وٳن كان كذلك ،فما الجدوى
تقيسونها؟ ِأمن خالل أطول مبنى فيها ،أو االعلى مثال؟
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منه؟) وبما ّ
علو أورشيم الجديدة يبلغ ٠٢١١١غلوة(ما يعادل ٠٤١١ميال تقريبا) ،فهل
أن ّ
هذا هو قياس أطول بناء فيها؟ بالطبع ال! لذاّ ،
فان مقاسات الطول والعرض أواالرتفاع
الواردة ههنا ،تُبيّن لنا مقاس حجمها ،والّذي يعطينا فكرة عن العدد الكبير ألولئك الّذين ت ّم
افتداؤهم ْ
الرقم
المرات التي است ُ ْخد َِم فيها ّ
وأل ِبسوا أجسادا ً ُم َم َّجدَة( .الحظوا عدد ّ
مرات  .٠٢١١١انّه يُنبئنا عن ٳكتمال المدينة المقدّسة ،وكمال سيطرة
 -٠٢١١١ثالث ّ
ّ
ُص ّرون على
يهوه ،عن حكمه أو سلطته (أي حكومته) ولكن ،بالنّسبة الولئك الذين ي ِ
اعتبار المدينة المقدّسة ،مدينة ماديّة (أي بالمعنى الحرفي للكلمة) ،مكعّبة الشكل ،وبأنّها
سوف تح ّل مكان مدينة أورشليم ،أو أنّها سوف تهبط فوقها ،فأنا أدعوكم الى التّمعّن
بحجم المدينة٠٢١١١ :غلوة (مضروبة ب) ٠٢١١١غلوة [أو ٠٤١١ميال (مضروبة ب)
ان مدينة أورشليم ،في ّ
٠٤١١ميالّ ].
الزمن البيبلي ،كانت تساوي ميال واحدا( Xب)ميل
واحد ،تقريبا .وقياسها اليوم ،هو  ٢أميال  ٦ Xأميال ،وفي زمن التّجديد ،سوف يبلغ
مقاس المدينة ،حوالي  ٠٢ميال "ب"  ٠٢ميل .في حال ّ
أن المدينة المقدّسة الّتي ستكون
سماء الجديدة واألرض الجديدة ،ستكون مصنوعة من المادّة ،أي مدينة
موجودة في ال ّ
بالمعنى الحرفي للكلمة ،فكيف سيتالءم حجمها مع موقع أرض اسرائيل؟ ال يمكن لها أن
تتناسب طبعاّ ،
ألن حدود األرض الحاليّة ،لن تعود موجودة في األرض الجديدة .لذا،
فمن شأن ك ّل هذا أن ي ْ
مرة أخرى ،ماذا عن ارتفاع المدينة؟ فمع
ُط ِل َعنا على شيءٍ ما .ث ّم ّ
علوها البالغ حوالي٠٤١١ميال ،سوف يكون هناك حوالي الخمسمئة ميل خارج الغالف
ّ
مكان ما في تلك
الجوي لألرض .وهل سيكون "عرش اآلب والحمل"(رؤيا ،)٠:٢٢في
ّ
ٍ
ّ
بأن ال ّ
المنطقة العليا من المدينة؟ أحبّائي ،ال تنسوا ّ
شعب الطبيعي الذي سيعيش في
األرض الجديدة ،ال يملك أجسادا فائقة الطبيعة .بل سوف يكونون مثل آدم وحواء قبل
سقوط ،وسيحتاجون لألوكسيجين للتنفّسّ .
(ان التّنفس يبدو مستحيال في انعدام المعدّات
ال ّ
صة ،حتى على ارتفاع عشرة أميال ،فالهواء يخف تدريجيا مع ازدياد نسبة
الخا ّ
الرب ،مع هذا االرتفاع الهائل؟ قد ينحو
االرتفاع ).وبالتّالي ،كيف سيقتربون من عرش ّ
البعض منكم الى المنحى الطفولي ،وتميلون بالتالي الى االعتقاد ّ
الرب االله ،يستطيع
بأن ّ
الجوي .نعم ،هذا
فعل هذا أو ذاك ،لكي يجعل األمور ممكنةَ ،كمثل زيادة ارتفاع الغالف ّ
ممكن طبعا ،غير ّ
أن ٳلوهيم ،ال يكسر نظامه ال ُم َعيّن لألشياء الّتي سبق وخلقها "حسنة"
س َّجل في سفر التّكوين .ك ّل نجم ،ك ّل كوكب وك ّل شيء في الكون بأكمله،
جدا ،كما هو ُم َ
ي ٍ (أيوب-٢٢-٢٥:٢١
قد ت ّم ضبطه
ٍ
باتقان ،مع الوزن والحجم ال ُم ْعطى له بشك ٍل مثال ّ
ب يُح ِوج
أشعيا .)٠٢:٥١الوهيم ،ال يقترف أألخطاء .انّه عا ِل ٌم عظيم .لذلك ،فما من سب ٍ
الرب الى التغييرأو التّعديل في وزن وحجم ك ّل ما خلقه على األرض.
ّ
سب
ي مدين ٍة ما من المدن ،ال يُ ْذ َكر بتاتا وال ي ُْحت َ َ
واآلن ،لدى تدوين أو احتساب قياسات أ ّ
أبدا ،قياس ارتفاعها .أ ّما بالنّسبة الرتفاع المدينة المقدّسة ،أورشليم الجديدة ،فلقد
ت ّمت اإلضاءة عليها ،من أجل لفت انتباهنا الى شكلها الهرمي .فالهرم ،هو ال ّ
شكل
الرأس وحجر الزاويةّ .
ان حجر
المعماري الهندسي الوحيد الّذي يحتوي على حجر ّ
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الرأس ،هو "حجر التّتويج" (أو الحجر التّاجي) الموضوع على ق ّمة الهرمّ .
ان هرم
ّ
الرأسِ [ .وفقا لعلماء األهراماتّ ،
ٳن بعضا من أحفاد
الجيزة الكبير ،لم يُتَ ّوج أبدا بحجر ّ
شيث ،في عصر أخنوخ ،الّذين هاجروا الى مصر ،وقد أطلق عليهم المصريّون اسم
الرعاة" ،هم الّذين قاموا ببناء هرم الجيزة الكبير في مصر ،وهذا الهرم ،لم
"الملوك ّ
شيَّد ليكون فبرا( .ولقد قام المصريّون فيما بعد ،بنسخ هذا ال ّ
شكل المعماري ،وبنوا
يُ َ
ت بهدف العبادة ودفنوا فيها فراعنتهم ).انّهم يعتقدون ّ
أهراما ٍ
بأن الهرم الكبير هو ٳنجيل
صة االنجيل"
يهوه المكتوب بالحجارة .فالتّفاصيل المعماريّة داخل ذاك الهرم ،يُخبر "ق ّ
صة سقوط الجنس البشري ،ودعوة الشّعب المختار،
عن أمير الظالم وبئر هاويته ،وق ّ
ٳسرائيل ،بصفتها الملكة لذاك الّذي اصطفاها ،ويخبر أيضا ً عن عصر النّاموس ،وزمن
النعمة (االنجيل) ،وعن الملك القائم من الموت ،ومجيئه للدينونة ،الخّ .
[ٳن جوانب
ّ
ي ٍ يعكس ضوء الشمس مثل
هرم الجيزة الكبير المتساوية ،كانت
مغطاة بغالفٍ حجر ّ
الزجاج المصقول ].تمعّنوا في اآليات الكتابيّة التالية:

ب:
" ِلذ ِلكَ ه َكذَا يَقُو ُل ال َّ
الر ُّ
س ِيّ ُد َّ
س فِي ِص ْهيَ ْو َن َح َج ًرا،
«هأَنَذَا أ ُ َؤ ِ ّ
س ُ
انَ ،ح َج َر َزا ِو َي ٍة ك َِري ًما،
َح َج َر ْ
ام ِت َح ٍ
ب.
سا ُم َؤ َّ
أَ َ
س ً
سا ً
ساَ :م ْن آ َم َن الَ يَ ْه ُر ُ
أشعيا ٠٦:٢١
ب«:هنَذَا أ َ َ
ِلذ ِلكَ يُت َ َ
ض ُع فِي ِص ْهيَ ْو َن
ض َّمنُ أ َ ْيضًا فِي ا ْل ِكتَا ِ
ارا ك َِري ًماَ ،والَّذِي يُ ْؤ ِم ُن ِب ِه لَ ْن يُ ْخ َزى».
َح َج َر َزا ِويَ ٍة ُم ْخت َ ً
٠بطرس٦:٢
ِين الَ يُ ِطيعُ َ
ون ا ْلك ََرا َمةَُ ،وأ َ َّما ِللَّذ َ
ِين ت ُ ْؤ ِمنُ َ
فَلَ ُك ْم أ َ ْنت ُ ُم الَّذ َ
ون،
س َّ
ضهُ ا ْلبَنَّاؤ َ
«فَا ْل َح َج ُر الَّذِي َرفَ َ
الزا ِويَ ِة»
ُونُ ،ه َو قَ ْد َ
ص َ
ار َرأْ َ
ون َ
ِين يَ ْعث ُ ُر َ
عثْ َر ٍة .الَّذ َ
غ ْي َر
ص ْخ َرةَ َ
ص ْد َم ٍة َو َ
« َو َح َج َر َ
يعثرون ِل ْل َك ِل َم ِة ،األ َ ْم ُر الَّذِي ُج ِعلُوا لَهُ»

٢بطرس( ١-٢:٢راجع مزامير -٢٢:٠٠١متى -٥٢:٢٠أشعيا )٠٥:١

س ْهالً!
ير َ
َم ْن أ َ ْنتَ أَيُّ َها ا ْل َجبَ ُل ا ْلعَ ِظي ُم؟ أ َ َما َم َز ُربَّا ِب َل ت َ ِص ُ
ج َح َج َر َّ
الزا ِويَ ِة بَ ْي َن ا ْل َهاتِ ِف َ
ين :ك ََرا َمةً ،ك ََرا َمةً لَهُ».
فَيُ ْخ ِر ُ
زكريّا٢:٥
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من ناحية الهندسة المعماريّة ،يُ ْعتَبَر "حجر التّتويج" الموضوع على ق ّمة الهرم ،هو
حجر ّ
الزاوية الوحيد الّذي يربط ك ّل الزوايا األخرى مع بعضها البعض ،باالضافة الى
الرئيسي" ،المسيح يسوع،
جدران المبنى .وبالتالي ،رأس الزاوية" و"حجر الزاوية ّ
الرئيسيّ .
(ان عبارة
هو ليس حجر الزاوية األساسي وح ْ
سب ،انّما هو أيضاً ،الحجر ّ
"حجر الزاوية الرئيس" هي في اليونانية،"akrogoniaios " ،فالجزء األول منها
الرأس ،القمة ،الجزء األكمل أو الكامل" و""gonia
" ،"akroيعني "األعلى ،األقصىّ ،
للرب االله.
"الركن ،الزاوية" ).فاننا في هذه ال ّ
تعني ّ
صخرة ،مبنيّين كحجارة حيّة ،مسكنا ّ
ٳنّه ذاك الّذي يربط حياتنا معا كوحدة متكاملةَ ":م ْب ِن ِيّ َ
اء،
ين َ
س ِل َواأل َ ْن ِب َي ِ
علَى أ َ َ
الر ُ
س ِ
اس ُّ
سهُ َح َج ُر َّ
سا
ع ا ْل َم ِ
سو ُ
الزا ِويَ ِة ،الَّذِي فِي ِه ُك ُّل ا ْل ِبنَ ِ
اء ُم َر َّكبًا َمعًا ،يَ ْن ُمو َه ْي َكالً ُمقَ َّد ً
سي ُح نَ ْف ُ
َويَ ُ
ب .الَّذِي فِي ِه أ َ ْنت ُ ْم أ َ ْيضًا َم ْب ِنيُّ َ
الروحِ(".أفسس .)٢٢-٢١:٢
ون َمعًاَ ،م ْ
س َكنًا ِلل ِه فِي ُّ
الر ّ ِ
فِي َّ
نعم ،الحجر أصبح عظيما ً وجبالً مرتفعا ً (راجع دانيال [ .)٢الحظوا ّ
بأن الجبل يشبه
الهرم وليس المكعّبّ .
ان البناء الهرمي هو بناء ثابت جدا .ال يمكن نقله أو دفعه خارج
ال ّ
شكل .المكعّب ليس كذلك .اذا ت ّم دفع أحد جوانبه ،لن يعود مكعّبا ،فيما بعد].

سلطات
سلَّم القواعد وال ّ
ُ

الرب
سر ّ
لدى رؤيتنا للمدينة المقدّسة ،أورشليم الجديدة ،بشكلها الهرمي ،نبدأ بفهم ّ
االله عن نفسهّ .
تتطوروتتش ّكل كل
الرب ،هي النّقطة المحوريّة الّتي فيها،
ّ
ان كلمة ّ
سر الكلمة
الرب نفسه (يوحنا  .)٥-٠:٠ولقد اختار أن يُع ِلن عن ّ
األشياء ،وهي مخبّأة في ّ
الرب
الرب يسوع المسيح (كولوسي  .)٠٩-٠٤:٠المسيح ّ
ال َمخفيّة في ابنه الوحيدّ ،
مسكن
سد فكر يهوه األساسي والمطلق ،والّذي من خالله ،يَو ّد يهوه أن يسكن في
هوتج ّ
ٍ
الرب االله يريد منزالً ويريد
روحي متأنّس ،وأن يُقيم على األرض ،مع ٍ
أناس طبيعيّينّ .
ّ
الرأس ومن خالله ،يسعى الى تحقيق ذلك المسكن وتلك
عائلة أيضا .وهو في الحجر ّ
العائلة لنفسه.
ّ
ي ،هو
ان حجر ّ
الرأس في المبنى الهرم ّ
بالتأكيد ،النّموذج األصلي للمدينة
المقدّسة ال ُم ْن َجزَ ة ،وهو يرمز الى ربّنا
وزوجته بصفتهما ،حكومة األرض
الجديدة .ال يسعنا سوى االعتراف ّ
بأن
صانع) والباني ،قد
سس (ال ّ
يهوه ،المؤ ّ
ص ّمم وأعدّ سلّما الهيّا من القواعد
والسلّطات داخل مدينته المقدّسة،
الرغم من ّ
أن
أورشليم الجديدة .على ّ
جميع القدّيسين ،هم أبناء الوهيم ،االّ ّ
أن
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ضع فيه ،فمكافأته
ك ّل واح ٍد منهم سوف يُكافأ بشك ٍل مختلف .أيّا يكن المنصب الّذي سيو َ
ّ
سابقَة" .فَ ِإنَّهُ َك َما فِي
سوف تكون بحسب ترتيب
الرب ال ّ
المخطط ال ُمقَ ّرر ِوفقا لمعرفة ّ
س َج ِمي ُع األ َ ْع َ
اح ٍد لَنَا أ َ ْع َ
اح ٌد"
اء لَ َها َ
ع َم ٌل َو ِ
ض ِ
س ٍد َو ِ
َج َ
يرةٌَ ،ول ِك ْن لَ ْي َ
ضا ٌء َك ِث َ
(رومية .)٥:٠٢يت ّم في األساس ،ترتيب جميع فئات القدّيسين ِوفقا لمكانتهم وموقفهم من
كلمة يهوه ،الّتي سوف يقدّمون حسابا بشأنها (متى  - ٢٣:٠١رومية٠ -٠٢:٠٥كور.
سلطات؟ عند
 ٠٤-٠٠ ،١:٣رؤيا .)٠٢:٢٢وبالتالي ،ماذا نرى ضمن سلَّم القواعد وال ّ
الرئيسي) .انّه هو ،ق ّمة "الجبل
ق ّمة ال ُّ
الراس (الحجر ّ
سلّم الهرمي ،نرى المسيح ،حجر ّ
شعب ّ
العظيم والعالي" .يجب علينا جميعا ،نحن وال ّ
الطبيعي ،على األرض الجديدة ،أن
بتقديروٳجاللّ ،
ألن األرض ،سيت ّم فداءها بواسطته ،من أجل اآلب .في
نرفع نظرنا ٳليه
ٍ
المستوى األدنى من الق ّمة يأتي مركز "األربع والعشرون شيخاً" ،تتبعه "الدّرجة
عصر من عصور الكنيسة.
األولى" من القدّيسين – كنيسة األبكار -المأخوذين من ك ّل
ٍ
ومن ث َ َّم ،من الواضح ّ
أن "العذارى الجاهالت" و"اليهود األمناء" ،الّذين سوف
صف التالي من
يستشهدون في الضيقة العظيمة ،من أجل ايمانهم ،سوف يكونون في ال ّ
سلَّم .أ ّما اولئك المنتمين الى "العموم ،أو الجمعيّة العا ّمة" الّذين سوف يحصلون على
ال ُّ
الحياة األبديّة عند عرش الدّينونة العظيم األبيض ،في القيامة الثانية ،سوف يَ ْشغَلون
سلَّم.
المستوى األدنى من ال ُ

بابل المدينة العظيمة
نورالرب االله باستمرارَ ،لكنّا أدركنا ما
أيّها القديسون ،لو كنا نملك الحقيقة ،وسرنا في
ّ
الّذي كان يقوم به الشيطان ،عدو يهوه ،عبر العصور ،ومنذ بدايات االنسان .ك ّل ما يفعله
الرب االله ،يبادر الشيطان الى تقليده ،ومن خالل قيامه بهذا األمر ،كان يسعى الى
ّ
الرجاء ال ُمزيّف بالخالص .فبعد الطوفان،
ٳرباك الجنس البشري ،وااليقاع بهم في فخ ّ
أوحى الى كوش وابنه نمرود فكرة بناء مدينةً
وبرجا ً دينيا ً ،من أجل تحفيز الناس على
ٍ
البقاء وعدم الهجرة .وتلك المدينة ،تقع في أرض شنعار(تك .)٥-٠:٠٠ -٠١-١:٠١ .لقد
كانت تُس ّمى بابل ،وهي ت ُ ْع َرف اليوم ،بهذا االسم أو باسم "بابيلون" .كان نمرود ،الحجر
الرأس (الحجر الرئيسي) في مبناه الديني ذاك ،داخل مدينة بابل الماديّة الملموسة هذه،
شيطان ،لم يكن من باب المصادفة ،طبعا .ٳذْ
ٳن ما قام به ال ّ
(أي بالمعنى الحرفي للكلمة)ّ .
ّ
بمخطط يهوه ،وبما كان ينوي القيام به .لقد اختار يهوه
كان ،الى ح ٍدّ ما ،على دراية
شعبا (اسرائيل) ،لكي يرث أرضا (كنعان) مع مدين ٍة (أورشليم) حيث ،يوجد مركز
العبادة (مسكن يهوه) .الحظوا ّ
بأن ديانة الشيطان كانت متمركزة في مدينة بابل ،وديانة
يهوه ،كان مركزها األساسي ،مدينة أورشليم .انّما هاتان المدينتان ،كانتا نموذجين
"سر بابل العظيمة" و"المدينة المقدّسة ،أورشليم
الروحيّتين لك ٍّل من
للمدينتين ّ
ّ
الجديدة" ،كما هو ُم ْعلَن في سفر الرؤيا.
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ّ
الرب المقدّسة ،سوف
ان المؤمنين بالكتاب المقدّس والّذين لديهم االعالن النَبوي لكلمة ّ
يفهمون بوضوح ّ
بأن "سر بابل العظيمة" تلك ،تشير الى تلك المدينة ال ُمعادية للمسيح
سساتها .انّها
(ض ّد المسيح)،التابعة للكنيسة الكاثوليكيّة الرومانيّة العظيمة ،ومؤ ّ
باسم
(العروس) -زوجة الشّيطان .اقرأ رؤيا  .٢٨-٢١انّما بالنّسبة للعالم ،فهي ت ُ ْع َرف ٍ
آخر -مدينة الفاتيكان (في روما) .كم تبلغ مساحة هذه المدينة على األرض؟ انّها ال
سكان البالغ
تقتصر بالتّأكيد ،على مساح ٍة من أميا ٍل مربّعة (كيلومتر مربّع) مع عد ٍد من ال ّ
ير ِة" -ماليين المؤمنين من
حوالي األلف شخص .كالّ ،بل هي جالسة " َ
علَى ا ْل ِميَا ِه ا ْل َكثِ َ
هوذا الحجم الحقيقي
جميع أنحاء العالم ،الّذين يتع ّهدون بالوالء لها (رؤيا َ .)٠:٠٢
للمدعوة "مدينة روما المقدّسة" .وعلى خالف المدينة المقدّسة ،أورشليم الجديدة الّتي
ّ
سماءّ ،
سر بابل ،تصعد من بئر الهاوية (رؤيا .)٢:٩وكونُها من
فان مدينة ّ
تنزل من ال ّ
بئر الهاويةّ ،
فان هذه المدينة العظيمة ،ليس لها أساسات (ال قعر ،ال قاعدة) وهي مليئة
ت ،م ّما يُبيّن ّ
بالقذارة .نظرا لكونها معدومة األساسات ،فليس لها مقاسا ٍ
أن مبانيها
خص الدّعم
المتعدّدة (األشخاص الّذين يثقون بها) ال أمل (حقيقي) لديهم ولكن ،فيما
ّ
سكون بهواء ك ّل ريح تعليم وعقيدة يصدران عن (الحجر
والغطاء ،فانّهم يتم ّ
الرغم من امتالكها الماليين من الشعوب في
الرئيسي ،البابا .على ّ
الرأس)حجرها ّ
يوم واح ٍد ،سوف ُتدَ ّمر .اقرأ رؤيا  .٠١فمنذ القرن الرابع عشر،
مدينتها ،ٳالّ أنّها ،في ٍ
سلطة والسيطرة على كافّة أمم األرض[ .على عكس
كان هدفها األساسي ،هو اكتساب ال ّ
سائد ،فالشيوعية ،ال تش ّكل التهديد الرئيسي للعالم ،بل الكاثوليكيّة ،هي مصدر
ال ُمعتَقد ال ّ
بوات الكتابيّةّ ،
سر بابل العظيمة ،سوف يت ّم تدميرها من
ان مدينة ّ
التّهديد األولِ .وفقا للنّ ّ
قِبل الوحش ذي العشرة قرون – اوروبا الشيوعيّة (رؤيا ،٣-٠:٠٣
.])٢٠-٢١ ،٠٦ ،٠١، ٢:٠١ ،٠١-٠٦:٠٢
سر ال ّ
ّ
س ّماة "مدينته المقدّسة" هي "جميلة" ،مثل مدينة
شيطان ،بابل العظيمة ،الم َ
ان ّ
يهوه المقدّسة ،أورشليم الجديدة .وزوجة ال ّ
شيطان ،ترتدي الكتان الفاخر ،القرمزي
واألرجواني ،ومزيّنة بالذّهب ،باألحجار الكريمة ،والآللئ .نعم ،انّها الجمال الحقيقي،
ان ال ّ
في أعين النّاظرين اليهاّ .
الرب االله ،لكي
شيطان يحاول تمريرها على أنّها زوجة ّ
يخدع المختارين .ولكن ،لوال كأس الذّهب ،في يدها ،والمملوءة رجاسات ونجاسات
زناها ،لَكان ال ّ
للرب االله الّذي منحنا روح
شيطان نجح في خديعته هذه .ولكن ،شكرا ّ
اإلعالن ،لكي نميّز روح ايزابلّ ،
الزانية العظيمة ،أم الزواني ورجاسات األرض! غير
ّ
سر هذه المدينة الدينيّة ،بابل العظيمة،
أن ك ّل الّذين طلبوا اللجوء والملجأ ألرواحهم ،في ّ
سوف يفطنون ،ولكن متأ ّخرا جدا ،بأنّها ليست سوى معقال للطيور النّجسة والممقوتة،
ومسكنا للشياطين ومحرسا لك ّل روحٍ نجس.
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مدينة يهوه الجميلة
َوك َ
ور َها ِم ْن َي ْ
ش ْبهُ ُز َجاجٍ نَ ِق ّيٍ.
ب نَ ِق ٌّي ِ
َان ِبنَا ُء ُ
بَ ،وا ْل َمدِينَة ُذَ َه ٌ
ش ٍ
س ِ
ْب.
ور ا ْل َمدِينَ ِة ُم َزيَّنَةٌ بِ ُك ِلّ َح َج ٍر ك َِر ٍيم .األ َ َ
سا َ
َوأ َ َ
ساتُ ُ
اس األ َ َّو ُل َيش ٌ
س ُ
س ِ
ق .الثَّا ِل ُ
الرابِ ُع ُز ُم ُّر ٌد ذُبَابِ ٌّي
ث َ
ع ِقي ٌ
الثَّانِي يَاقُوتٌ أ َ ْز َر ُ
ق أ َ ْبيَ ُ
ضَّ .
ساب ُع َزبَ ْر َجدٌ.
ِس َ
ع َ
س َج َز ٌ
ع ِقي ٌ
ا ْل َخ ِ
ق أ َ ْح َم ُر .ال ّ
ع ِقي ِق ٌّي .ال َّ
ساد ُ
ام ُ
ق أ َ ْخ َ
ض ُر.
ش ُر َ
س ُع يَاقُوتٌ أ َ ْ
ع ِقي ٌ
ص َف ُر .ا ْلعَا ِ
س ْل ِق ٌّي .التَّا ِ
امنُ ُز ُم ُّر ٌد ِ
الث َّ ِ
عش ََر َج َمشْتٌ .
س َما ْن ُجونِ ٌّي .الثَّانِي َ
ا ْل َحادِي َ
عش ََر أ َ ْ
ب
عش ََر َبابًا اثْنَتَا َ
َواالثْنَا َ
عش ََرةَ لُ ْؤلُ َؤةًُ ،ك ُّل َو ِ
اح ٍد ِم َن األ َ ْب َوا ِ
ك َ
اف.
ب نَ ِق ٌّي ك َُز َجاجٍ َ
شفَّ ٍ
سو ُ
َان ِم ْن لُ ْؤلُ َؤ ٍة َو ِ
اح َد ٍةَ .و ُ
ق ا ْل َمدِينَ ِة ذَ َه ٌ
رؤيا٢٠-٠١:٢٠
حقا ،ما من كلما ٍ
ت يمكنها أن تَصف جمال مدينة يهوه المقدّسة .كيف يمكننا أن نعبّر عن
ت نكتبها على الورقّ ،
بمجرد كلما ٍ
الروحي الحقيقي ،ال يُمكن ألحد أن
جمالها هذا،
ألن جمالها ّ
ّ
يشعر به أو يستوعبه ،ٳالّ من خالل االنسان الباطني .لذا ،نجد أنّه قد ت ّم استخدام موادا جميلة
ونَفيسة في وصف المدينة المقدّسة .لقد بُنِيَت ِوفقا للنّموذج المقدّس في ذهن يهوه ،وليس
ي خل ٍل في زوجة (امرأة) الخروف (راجع تثنية ٢ -٥:٣٢أخبار -٠٦:١عب)٢٠:٠٣ .
هناك أ ّ
ألنّها معروفة و ُم َعيَّنة ُم ْسبَقا من ال ّرب االله (راجع أفسس  ٠عب.)٥:٣.
الحظوا ،لقد كان سورها من يشبّ .
ان حجر اليَشَب النّقي ،هو ِشبه شفّاف ،أو باألحرى شفّاف
ونقيّ .
ي ،الّذين يحظون بغطاءٍ ال عيب فيه ،صادر من
ان سورا كهذا ،يعكس صورة قدّيسي ال َعل ّ
ّ
الرب القدّوس،
ي شيءٍ
روح ّ
ولكن حياتهم ،هي كتب مفتوحة لكي ت ُ ْقرأ من كافّة البشر .ال يوجد أ ّ
نقي شبه زجاج نقي"،
في القديسين يجب اخفاؤه عن عيون العالم .والمدينة أيضا ،هي"
ٌ
ذهب ٌّ
ّ
ّ
مرت بها ،قد ت ّم تنقيتها
حرقَة التي ّ
ان هذا الوصف يبيّن لنا بأنّه ،من خالل ال َمحن والتّجارب ال ُم ِ
وتطهيرها من ك ّل شائبة ،فأصبحت شفافة كالزجاج (راجع ٠كور،٠٢-٠٠:٣ .
٠بطرس .)٤:٢-٢:٠نعم ،انّها األلوهيّة في المفديّين .هي كاملة في ك ّل ايمانها .ومع مجد
الرب االله ،أي ،الكلمة ،فالنّورالّذي يلمع فيها وعبرها ،سوف يندمج ويمتزج حتما ،مع بعضه
ّ
المع (راجع رؤيا .)٠٠:٢٠الحظوا أيضاّ ،
نقي
ان "سوق المدينة
البعض كضوءٍ واح ٍد
ٌ
ذهب ٌّ
ٍ
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اف ".هذا هو بالضّبط ،نوع ّ
الطريق الّذي سار عليه القديسون ٳبّان حياتهم ،وسوف
كزجاجٍ شفّ ّ ٍ
ت بعي ٍد جدا ،منذ ما قبل الوقت حتى ،ال ّ
سير عليه في األرض الجديدة .منذ وق ٍ
طريق
يستمرون بال ّ
ّ
سماوي كان ،ذاك الّذي هو الحق ،الحياة وال ّ
طريق.
الوحيد (الواحد) المؤدّي الى اآلب ال ّ

انّه كلمة يهوه ،مجد يهوه ،وطريق يهوه الذّهبي.

وتعرضها لدرجة حرارة
يتم تصنيع األحجارالكريمة عادة ،من خالل ٳخضاعها لضغطٍ هائل،
ّ
مرتفعة جدا ،وعوامل أخرى غيرهاّ .
ٳن لمعان وجمال حجارة األساس االثني عشر المختلفة،
المتنوعة من األحمر ،األزرق ،األبيض ،األخضر ،واألصفر الذّهبي ،كلّها تعكس
ذات األلوان
ّ
الرب االله الثّمين،
صفات ال ّ
الشخصيّات أوال ّ
سماويّة والمقدّسة للقدّيسين الّذين ت ّم شراؤهم بدم ٳبن ّ
الرسل ،وقد
تسبيحاتهم األبديّة وبركاتهم االلهيّة .وهذه هي الحقائق الّتي استقوها من آبائهم ّ
وضعوا حياتهم من أجلها .وبالتّاليّ ،
سد جمال
فان ك ّل واحد من هذه الحجارة االثني عشر ،يج ّ
الرسول.
وروعة حياة التّضحية لذلك ّ
ترمز اللّؤلؤة الى المعاناة القويّة الّتي تتح ّملها تحت الضّغط النّاجم عن "ال ُمزعجين"ّ .
ان اإلثنتي
عشرة بوابة ،كونها اثنتي عشرة لؤلؤة ،والّتي تمثّل رؤساء (أمراء) اسرائيل االثني عشر ،الّذين
احتملوا الكثير من المعاناة ،بصفتهم يحملون ٳسم يهوه وكلمته ،الى الوقت الم َحدَّد ،عندما
الرب ،اله
عدو ّ
سيُعاينون ابن ّ
الرب ،مسيّهم .لقد عانوا الكثير من اآلالم الّتي وضعها عليهم ّ
األمم من حولهم .وفي ظ ّل هذه ّ
نظرالرب ،لؤلؤة ثمينة ال تُقَدَّر بثمن.
الظروف ،أصبحوا في
ّ
الرب في ٳبراز أفضل ما في شعبه ،من خالل تجارب "المضايقين"
نعم ،سوف
يستمر ّ
ّ
والعذابات ال ُمساقَة ضدّهم من ِقبَل األعداء.

هيكل المدينة المقدّسة
الربَّ اللهَ ْالقَاد َِر َعلَى
" َولَ ْم أ َ َر فِي َها َه ْي َكال ،أل َ َّن َّ
وف َه ْي َكلُ َها".
ُك ِّل َ
ش ْيءٍ ُ ،ه َو َو ْالخ َُر ُ
رؤيا ٢٢:٢٠
محرر بني اسرائيل ،على تعليما ٍ
ت من يهوه  ،من أجل بناء مسكنا ً (خيمة)،
لقد حصل موسى
ّ
ِوفقا للنموذج الّذي ظهر له على الجبل (خروج -٥١:٢٤عب .)٤:١ .ٳنطالقا من خيمة موسى
البسيطة والمتواضعة ،والتي نمت وكبرت عبر العصورلتأخذ شكل هيكل سليمان ،وما سوف
يُرى في الهيكل ،الّذي سيكون موجودا في زمن ُملك المسيح األلفي .ك ّل هذه األمور ،تعكس
مجد يهوه في المسيح يسوع وفي القدّيسين ،وهكذا ،يكتمل المسكن الحقيقي ،المدينة

51

الرسول
المقدّسة ،أورشليم الجديدة ،والّذي كان في ذهن يهوه قبل تأسيس العالم .بالتاليّ ،
يرهيكال آخرغير ذاك الهيكل الّذي هو المسيح يسوعَ ،ح َمل يهوه (الخروف)!
يوحنا لم َ
ع َلى ُك ِ ّل ش َْيءٍ ُ ،ه َو
ب الل َه ا ْلقَاد َِر َ
الر َّ
المسيح ،هو هيكل يهوه .يهوه والمسيح واحد.آمين! " َّ
وف َه ْيكَل" المدينة المقدّسة ،أورشليم الجديدة (راجع يوحنا.)٢٦-٢١:٠٢
َوا ْل َخ ُر ُ

ج ِإلَى الش َّْم ِس َوالَ ِإلَى ا ْلقَ َم ِر ِليُ ِضيئ َا
َوا ْل َمدِينَةُ الَ ت َ ْحتَا ُ
س َرا ُج َها.
وف ِ
ار َهاَ ،وا ْل َخ ُر ُ
ِفي َها ،أل َ َّن َم ْج َد الل ِه َق ْد أ َ َن َ
رؤيا٢٣:٢٠
لرغم من وجود ال ّ
شمس ،القمر والنّجوم ،ٳالّ ّ
ان القديسين ال ُم َم َّجدين ،أورشليم الجديدة ال
با ّ
يحتاجون لنورهم أو لضوئهمّ ،
الرب
ألن َح َمل يهوه ،كلمة يهوه ،عمود النّار ،هو النّور فيهاّ .
االله ،هو نور (٠يوحنا  .)٤:٠هو يسكن في نور (٠تيم( .)٠٦:٦ .وصوال الى هذه النّقطة من
دراستنا ،وبفضل اعالنات الكلمة ،يجب أن نكون قد اقتنعنا ّ
بأن المدينة المقدّسة ،أورشليم
الجديدة هي بالتّأكيد ،ليست مدينة بالمعنى الحرفي ،ٳنّما هي جماعة القدّيسين المم ّجدين الّذين
بالروح) ال يمكن أن يكون أعمى لدرجةٍ،
الروحي( ،ال ُمقاد ّ
الرب االله .والمؤمن ّ
يسكن فيهم ّ
تجعله يراها ِخالف ذلك" ).مجد الوهيم يهوه" ،هو كلمة يهوه ،والكلمة ساكنة (مقيمة) في
اس ...ك َ
َان
ال َح َمل ،الّذي هو هيكل المدينة المقدّسة" .فِي ِه كَانَ ِ
ور النَّ ِ
ت ا ْل َح َياةَُ ،وا ْل َح َياةُ كَا َنتْ نُ َ
ان آتِيًا إِلَى ا ْلعَالَ ِم (".يوحنا  ٩ ،٥:٠راجع-٠٢:١
ير ُك َّل إِ ْن َ
ور ا ْل َح ِقي ِق ُّي الَّذِي يُنِ ُ
النُّ ُ
س ٍ
أشعيا -٠٩:٦١مز)٩:٣٦ .
وب ا ْل ُم َخلَّ ِص َ
ض
" َوتَ ْمشِي ُ
ا،و ُملُوكُ األ َ ْر ِ
ور َه َ
شع ُ ُ
ين ِبنُ ِ
َي ِجيئ َ
ارا،
ُون ِب َمجْ ِد ِه ْم َوك ََرا َم ِت ِه ْم ِإلَ ْي َهاَ .وأ َ ْب َوابُ َها لَ ْن ت ُ ْغ َلقَ َن َه ً
أل َ َّن لَ ْيالً الَ َيكُو ُن ُه َناك ََويَ ِجيئ َ
ُون ِب َمجْ ِد األ ُ َم ِم َوك ََرا َمتِ ِه ْم إِلَ ْي َها".
رؤيا٢٦-٢٥:٢٠
خالل ملك المسيح األلفي ،زمن التّجديد (متى ،)٢١:٠٩سوف يت ّم تجديد سكان األرض من
شعوب "الخراف" (متى .)٥٦-٣٠:٢٤يجب على هذه ال ّ
خالل أحفاد األمم من ال ّ
شعوب أن
ساقطة
الرب لتطهيرهم و"ٳزالة التّهجين" الّذي يحملونه في طبيعتهم ال ّ
يطيعوا القانون وكلمة ّ
(راجع مز -٩:٠٠٩ .يوحنا .)٣:٠٤مباشرة ،بعد أن تت ّم فترة األلف سنة ،سوف يُ َح ّل ال ّ
شيطان
ُجرب ال ّ
شعوب ،الّذين لم يخضعوا للتّجارب واالختبارات طوال أيام حياتهم.
من سجنه ،لكي ي ّ
تمرده
الرب االله ،وينض ّمون الى الشيطان في ّ
كثيرون منهم ،سوف يرفضون القانون وكلمة ّ
سلطة ،وبالتّالي ،سوف ينتهي بهم المطاف ،في بحيرة النّار
ضدّ يهوه من أجل ال ّ
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الرب يسوع،
(رؤيا.)٠١-٢:٢١أ ّما البقيّة الباقية من األمم ،الّذين سوف يمكثون الى جانب ّ
فسوف يت ّم ٳنقاذهم من ٳغراء الشيطان ال ّ
سكون سريعا بالكلمة ،فانّهم لن يُنقَذوا
ش ّرير .وعندما يتم ّ
ساقطة .وسوف
من الدّمار فحسْب ،بل سوف يتط ّهرون ويت ّم ٳزالة التهجين من طبيعتهم ال ّ
يسيرون في النّور الثّمين الّذي يضيء من مسكن يهوه ،المدينة المقدّسة ،أي القدّيسين
الم َم َّجدين ،الّذين سوف يتمركزون في جميع أنحاء األرض الجديدة .حقّا ،وعلى عكس مدينة
أورشليم الّتي ت ُ ْقفَل أبوابها ليال للمحافظة على سالمة السكانّ ،
ابات)الرب االله،
(وبو
فان أبواب
ّ
ّ
الرب) هو النّور الّذي
ال حاجة لها ألن ت ُ ْقفَل ،نظرا النعدام الّيل في المدينة المقدّسة ،ألنّه (أي ّ
سيُنير ك ّل القدّيسين ال ُم َم َّجدين لكي يعطوا حياة الى كافّة أمم األرض .جميع ُوالة وح ّكام
(وزعماء) األرض المحلّيين أو الوطنيّين ،سوف يقدّمون عبادة ،تسبيح ،تبجيل ،خشوع وٳجالل
واحترام أوطانهم وشعوبهم الى المدينة المقدّسة.

ص َن ُع
س َوالَ َما َي ْ
" َولَ ْن َي ْد ُخ َل َها ش َْي ٌء َد ِن ٌ
سا َو َك ِذبًاِ ،إّالَّ ا ْل َم ْكتُو ِب َ
وف" .
ين ِفي ِ
س ْف ِر َح َيا ِة ا ْل َخ ُر ِ
َر ِج ً
رؤيا ٢٢:٢٠
ّ
ان المدينة المقدّسة ،أورشليم الجديدة هي ،دون أدنى شك ،ٳمرأة الخروف الم َم َّجدة والمقدّسة!
ي ٳثمّ ،
ألن ك ّل الخطأة ،سوف يحصلون على
ٳنّها بيت اآلب األزلي ،حيث ال يمكن أن يدخلها أ ّ
نصيبهم في بحيرة النّار .قك ّل من يودّ أن يصبح مواطنا ويش ّكل جزء من المدينة المقدّسة هذه،
بمجرد انتهاء عصر االنجيل ،ف ّ
ان
عليه أن يقبل الكلمة وأن يولَد من جديد ،خالل زمن االنجيل.
ّ
ك ّل الّذين سينجون من الضّيقة العظيمة ،ويُحاكمون "كخراف" ،سوف يُ ْعطون حياة لكي يمألوا
األرض من جديد ،في زمن التجديد (متى ٥٦-٣٠:٢٤راجع رؤيا .)١:٠٣وحدهم ،الّذين
أسماؤهم مكتوبة في سفر الحياة ،سوف يتم انقاذهم بعد األلف سنة .وبما ّ
أن هؤالء الناس ،قد ت ّم
تطهيرهم وتبريرهم بالكلمة ،فسوف يكون لهم ّ
حق الدّخول الى المدينة المقدّسة ،متّسمين
ّ
الحق في ان يصبحوا مواطنين في المدينة.
بمجدهم وكرامتهم .ومع ذلك ،لن يكون لهم
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كتاب حياة (الخروف)
ا ّن "كتاب حياة (الخروف)" ،ليس كتابا مادّيا مصنوعا من ورق ،حيث نجد محفوظا في طيّاته،
ّ
ان بعض المب ّ
سنين واأليامّ .
شرين
ِس ّجالّ بأسماء معيّنة ،ويتم تجديده
عبرالزمن ومع توالي ال ّ
يعلّمون بأنّه عندما يقبل شخص ما ،الرب يسوع مخلّصا شخصيّا له ،وقتئذٍ ،يُ ْكتَب ٳسمه في
الكتابّ .
ٳن هذا التّعليم ،يناقض ما ورد في رؤيا
..." ١:٠٢الَّذ َ
س ْف ِر
س َما ُؤ ُه ْم َم ْكتُوبَةً فِي ِ
ستْ أَ ْ
ِين لَ ْي َ
يس ا ْل َعالَ ِم "،فالوهيم يهوه ،هو كلّي
ا ْل َحيَا ِة ُم ْنذُ تَأ ْ ِ
س ِ
الوجود وكلّي المعرفة ،وبالتّالي ،هو عال ٌم بحياة ك ّل
فر ٍد موجود على هذه األرض ،حتى ،من قبل تأسيس
كتاب
العالم( .راجع أعمالّ .)٠١:٠٤
ٳن "كتاب الحياة"،
الحياة
يشير في الواقع ،الى "الكلمة" ،الّتي كانت في
سماوات
البدء ،مع يهوه .فبالكلمةُ ،خ ِلقت ال ّ
الرب االله الى العالم
واألرض .ولقد أ ُ ْع ِلنَت كلمة ّ
أجمع ،من خالل المسيح يسوع .الكلمة سكنت
(خيّمت) في المسيح يسوع وكأنه رسالة الحياة المقدّسة (كتاب الحياة) ،لكي ت ُ ْقرأ من جميع
النّاس .قال يسوع" ،أنا هو ال ّ
ق والحياة:ليس أحد يأتي الى اآلب ،االّ بي"
طريق ،الح ّ
ش َها َدةُ :أ َ َّن اللهَ أ َ ْع َطانَا َحيَاةً أَبَ ِديَّةًَ ،وه ِذ ِه ا ْل َحيَاةُ ِه َي فِي
"وه ِذ ِه ِه َي ال َّ
(يوحناَ .)٦:٠٥
ا ْبنِ ِه٠(".يوحنا" .)٠٠:٤فَ ِت ّشُوا ا ْل ُكت ُ َب ألَنَّ ُك ْم ت َ ُ
ظنُّ َ
ون أ َ َّن لَ ُك ْم فِي َها َحيَاةً أَبَ ِديَّةًَ .و ِه َي الَّتِي ت َ ْ
ش َه ُد
ويتعرف عليه ،من أجل أن يتماثل معه هو،
ِلي( " .يوحنا .)٣٩:١يجب على المرء أن يقبله
ّ
الكلمة – يهوه .لدى قيامه بهذه الخطوة ،يصبح هذا الشخص جزء من كلمة الحياة،
فيصيرهو أيضا ،رسالة تُقرأ من جميع البشر .ومن ث َ َّم يقالّ ،
بأن ٳسم هذا المرء موجود
(مكتوب) في "سفر الحياة".
ّ
ولكن الحياة ،كما أرادها ٳلوهيم ،لها درجات مختلفة من المجد ،في األجساد المختلفة الّتي تسكن
ت
ت ش َْي ٌءَ ،و َمجْ َد األ َ ْر ِضيَّا ِ
س َما ِويَّا ِ
سا ٌم أ َ ْر ِضيَّةٌ .ل ِك َّن َمجْ َد ال َّ
س َما ِويَّةٌَ ،وأَجْ َ
سا ٌم َ
فيهَ " .وأَجْ َ
س ٌم َح َي َوا ِن ٌّي
آ َخ ُر٠(".كور ٥١:٠٤ .ب)" .يُ ْز َر ُ
س ًما ُرو َحا ِن ًّيا .يُو َج ُد ِج ْ
س ًما َح َي َوا ِنيًّا َويُقَا ُم ِج ْ
ع ِج ْ
س ٌم ُرو َحانِ ٌّي٠( ".كور ٥٥:٠٤ .ب) المسيح يسوع ،آدم األخير ،بصفته ٳلها ً وٳنساناً،
َويُو َج ُد ِج ْ
جاء لكي يت ّمم مشروع يهوه للفداء(،مخ ّ
طط يهوه الخالصي) ،ولكي يأتي بعائلة روحيّة مجيدة
سماوي ،ومن أجل فداء األرض،
أو ُم َم َّجدة ،تضم أبناء وبنات االله ،ويقدّمها الى اآلب ال ّ
طبيعيٍ ،على مثال آدم األول.
ب
وٳعادتها الى حالتها األصليّة ،كما كانت في البدء ،من أجل شع ٍ
ّ
ٳن عصر االنجيل ،هو جزء من ّ
ّ
خطة ٳلوهيم األزليّة العظيمة ،والّتي من خاللها ،سوف يقوم
ب ،قد سبق وعرفه من قبل تأسيس العالم (روميةّ .)٣١:١
ٳن
يهوه بدعوة وتبريروتمجيد شع ٍ
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اآلب األزلي ،قد سبق وعيّن هذه ال ّ
شعوب ليكونوا أبناءه ،ليكونوا عائلته الم َم َّجدة ،وك ّل فَر ٍد منهم
سوف يلبس جسدا روحانيّا مماثال لجسد ٳبنه الوحيد .من جه ٍة أخرى ،لقد سبق ليهوه ،أن عيّن
نسبة مئويّة من األشخاص لكي يعيشوا في عصر التّجديد ،وهم ،اولئك الّذين لن ينخدعوا من
الشيطان ،عندما سيُطلَق سراحه بعد ألف سنة .سوف يت ّم ٳصالحهم للعودة الى الحالة التي كان
عليها اإلنسان األو ّل ،آدم ،الّذي كان سيعيش الى األبد ،في جسده الطبيعي ،لو لم يخطئ .على
الرغم من عدم انتمائهم الى عائلة يهوه ،الّتي تض ّم أبنا ًء وبنا ٍ
ت مم ّجدَين ،ٳالّ أنّهم سوف
ّ
يكونون شعبه ،وهو ،سيكون ٳلههم .بما ّ
ي ٍ على
الرب االله ،سوف يسكن مع شع ٍ
أن ّ
ب طبيع ّ
األرض الجديدة ،في الزمن األبدي األزليّ ،
فان مجد ٳمرأة الخروف الروحيّة ،مسكن يهوه،
س َك ُن
المدينة المقدّسة ،أورشليم الجديدة ،سيتجلّى ،أي سوف يكون ُم ْعلَنا وظاهراُ ".ه َوذَا َم ْ
س ُك ُن َم َع ُه ْمَ ،و ُه ْم يَكُونُ َ
سهُ يَكُو ُن َم َع ُه ْم ِإل ًها لَ ُه ْم".
ون لَهُ َ
س َي ْ
اسَ ،و ُه َو َ
ش ْعبًاَ ،واللهُ َن ْف ُ
الل ِه َم َع النَّ ِ
(رؤيا.)٣:٢٠

شارع المياه(سوقها) – ال ّ
طريق الواحد والوحيد
ورَ ،خ ِار ًجا ِم ْن
َوأ َ َرانِي نَ ْه ًرا َ
صافِيًا ِم ْن َم ِ
اء َحيَا ٍة الَ ِمعًا َكبَلُّ ٍ
علَى النَّ ْه ِر ِم ْن
سوقِ َها َو َ
ع َْر ِش الل ِه َوا ْل َخ ُر ِ
وف .فِي َو َ
س ِط ُ
عش َْرةَ ث َ َم َرةً،
صنَ ُع اثْنَت َ ْي َ
ُهنَا َو ِم ْن هُنَاكَ َ ،
ش َج َرةُ َحيَا ٍة ت َ ْ
اء األ ُ َم ِم.
ق ال َّ
َوت ُ ْع ِطي ُك َّل َ
ش َج َر ِة ِل ِ
ش ْه ٍر ث َ َم َر َهاَ ،و َو َر ُ
ش َف ِ
رؤيا٢-٠:٢٢
صافي من ماء الحياة" ،ال يتدفّق في اتّجا ٍه ُمحدَّدّ .
الحظوا ّ
ٳن روح االعالن تلفت
بأن "النّهر ال ّ
انتباهنا م َجدَّدا الى الحقيقة الّتي تقول ّ
بأن المدينة المقدّسة ،أورشليم الجديدة ،هي امرأة
(زوجة) الخروف ،وليست مدينة فعليّة .نحن نعلم ّ
بأن كافّة األنهار الطبيعيّة ،تميل الى التّدفّق في
اتّجاها ٍ
ت محدّدة .في أيام آدم وحواء ،كان هنالك نهر يتدفّق من عدن شرقا ،عبر الجنّة .قال النّبي
حزقيال بأنّه سيكون هناك مياها تتدفّق من تحت عتبة الهيكل األلفي ،وسوف يجري متّجها
شرقا ،وينتصب على ضفّتي النّهر ،العديد من األشجار .لو ّ
أن أورشليم الجديدة هي مدينة
بالمعنى الحرفي ،فالنّهر أيضا ،يجب أن يكون نهرا بالمعنى الحرفي للكلمة ،وفي سبيل أن يكون
النّهر مالئما أو متوافقا مع الواقع الكتابي والنّبوي ،عليه أن يتدفّق من جهة ال ّ
شرق .أال يبدو هذا
علو ٠٤١١ميل في الفضاء ،حيث ال
األمرمنطقيا؟ ولكن ،أيمكن للمياه الطبيعيّة أن تتدفّق من ّ
ماء وال بخار؟ وفي حال كانت المياه تأتي من ٳرتفاع مماثل ،فكيف ستتدفّق وتجري؟ وهل
الرب جبال يبلغ ارتفاعه ٠٤١١ميال ،لكيما تنزل المياه ،أو أنّه وبك ّل بساطة ،سوف يدَع
سيخلق ّ
ّ
"الطريق أو ال ّ
شارع"؟ أال تملك مدينة
المياه تنساب على األرض ،وتخلق بحيرة؟ ماذا عن
بالمعنى الحرفي ،شبكة من الطرقات؟
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يميل المسيحيّون الى االعتقاد أنّه طالما لدينا ٳلها خارقا وفائق الطبيعة ،يجب علينا اذن ،أن
نف ّكربطريقة خارقة للطبيعة .حسنا ،هذا صحيح .انّما فائق الطبيعة ،ال يعني "والت ديزني" أو
أمورا سحريّة .ولكن ،هذا ما ينجرف فيه العديد من المسيحيين .انّهم يتخيّلون وحسْب .هل
تعلمون ّ
بأن األشياء المحيطة بنا ،هي أشياء فائقة الطبيعة؟ أنظروا الى ك ّل ما حولكم عن َكثَب،
الرب ،من أجل الطاعة والخضوع لمجموعة
فسوف تالحظون بأنّها كلّها مرسومة و ُمعدّة من ّ
من القوانين .هذه القوانين ،هي قوانين يهوه الفائقة ّ
الطبيعة .ولكن نظرا لقبولنا ٳياها كما هي،
سلّما بها .أحبائي،
فانّنا نعتبرها طبيعيّة ،وألنّها أصبحت جزء من حياتنا ،انّنا نعتبرها أمورا ُم َ
ٳلوهيم ،ال يخرق قوانينه الخاصة .ٳنّه يت ّممها.
كما سبق وذكرتُ ّ :
عدْناً" .ك ّل شيءٍ سوف
سماء الجديدة واألرض الجديدة ستكونان " َ
ٳن ال ّ
يصبح جديداِ -وفقا ألساليب ٳلوهيم .ك ّل ما كان موجودا في عقل (ذهن) يهوه ،وفي البدء ،قبل
أن يَ ْش َرع بٳنجازه ،يكون منذ ذاك الحين ،قد أضحى منتهيا ً و ُمكتَ ِمالً .ك ّل شيءٍ سوف يكون كما
ض "...سوف تتحقّق،
امألُوا األ َ ْر َ
أراده ّ
الرب أن يكون .حتى وصيّته آلدم " :أَثْ ِم ُروا َوا ْكث ُ ُروا َو ْ
مع دخول األرض الجديدة ح ِيّزالوجود .وحينئذٍ ،عندما يت ّم تجديد األرض باألشخاص الطبيعييّن
الرب االله وحده ،لن يعود هناك مزيدا من ال ِوالدات في
الّذين ال أحد يعرف عددهم سوى ّ
أراض شاسعة واسعة ،والمساحات الخضراء سوف
األرض الجديدة .نعم ،سوف يكون هناك
ٍ
سم في كافّة األرجاء ،كما ّ
أن العديد من أنهار المياه
تنبسط في ك ّل مكان ،والهواء النّقي سين ّ
الصافية وال ّ
شفافة كالبلّور ،سوف تنساب مياهها برشاقة ،ٳضافة الى األشجار المثمرة الّتي سوف
تنمو ب ِوفرة .واالنسان ّ
الطبيعي ،سوف يتوقف عن أكل اللّحوم .لن نرى مدينة واحدة تشمخ فيها
سيارات ،كما أنّه لن يوجد معامل وال مصانع
سحاب ،ولن يُش َّق أوتوسترادات تع ّج بال ّ
ناطحات ال ّ
وال سيارات باختصار ،لن تشهد األرض الجديدة هذه ،مصنوعا ٍ
ت منفّذة بأيدي البشر وال
معدّا ٍ
ت ذات التقنيّة العالية والتي من شأنها تلويث الهواء والمياه ،ال طائرات ،وال عابرات
ي شيءٍ قد يد ّمر أيّا من الموارد ّ
الطبيعيّة ،أو حتى أن
للمحيطات ،ببساطة ،لن يكون هناك أ ّ
سها بأذى .بالمختصر المفيد ،جميع الكائنات الحيّة وغير الحيّة ،سوف تكون موجودة ِوفقا
يم ّ
لقوانين يهوه الفائقة الطبيعة ،والّتي ت ّم اإلعتداء عليها بطريق ٍة أو بأخرى ،من قِبل البشر ،وعلى
مدى ستمائة سنة.

نحن اآلن ،نعلم مكان وجود عرش يهوه والخروف .يتّضح من الكتاب المقدّس بأنّه في المدينة
المقدّسة ،أورشليم الجديدة .أَلَم يقل ربنا يسوع ":فِي ذ ِلكَ ا ْل َي ْو ِم ت َ ْع َل ُم َ
ون أ َ ِنّي أَنَا فِي أَبِي،

َوأ َ ْنت ُ ْم فِ َّيَ ،وأَنَا فِي ُك ْم(".يوحنا  .)٢١:٠٥تذ ّكروا ّ
بأن الرب االله القادر على كل شيء ،هو
والخروف ،هيكل المدينة المقدّسة أورشليم الجديدة ،والّتي هي ٳمرأة الخروف ،القديسين
المفدييّن المم ّجدين (رؤيا  .)٢٢ꓽ٢٠نعم ،ٳمرأة الخروف (زوجة الخروف) ،هي مكان استراحة
يهوه ،فهو ،كأنّه يعيش ،يسير ،يتكلّم ويعمل من خاللها (أعمال .)٥٩ -٥١:٢وهي مبعثرة في
صاف
نهر
ٍ
الرب! ومن عرش الوجود األبدي ّ
للرب ،يخرج " ٌ
جميع أنحاء األرض .مبارك اسم ّ
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من ماء حياة ،المعا ً وشفافا ً كالبلّور" -النفس الكاملة والمقدّسة ال ُمرتوية من روح الحياة.
اقرأ يوحنا .٣٩-٣٢:٢وهي ،سوف تتدفّق من قناةٍ واحدة (مجرى واحد وحيد)ّ -
"الطريق" –
طريق الحياة الواحد والوحيد – المسيح ،كلمة يهوه! أترون؟ حياة ُ
(ز ِوي في اليونانيّة) يهوه
في المسيح يسوع في المدينة المقدّسة والّتي هي مسكن يهوه ،تتدفّق منها الى األرض الجديدة
بأكملهاّ .
ٳن ماء الحياة ليست راكدة في عرش ٳلوهيم ،بل ،تجري وتتدفّق مثل النّهر .وفي
صافي ،وعلى ضفّتيه ،توجد شجرة حياة.
"وسط" نهرماء الحياة النّقي وال ّ
الحظوا ،يقال" ،شجرة حياة" وليس "أشجار متعدّدة" ،كما يل ّمح بعض المبشرين ،في سبيل
دعم تعليمهم ّ
بأن المدينة المقدّسة ،أورشليم الجديدة هي الهيكل األلفي .واآلن ،ما هي شجرة
الحياة؟ انّها ليست سوى القانون االلهي وحقيقة يهوه .يجب على االنسان أن يشارك في روح
الروح والكلمة هما واحد (راجع يوحنا  .)٦٣:٦ -٤:٣قال يسوع،
ٳلوهيم وكلمته لكي يعيشّ .
"أَنَا ُه َو ال َّ
ق َوا ْل َحيَاةُ(".يوحنا  .)٦:٠٥بما ّ
صافي من ماء روح الحياة
ق َوا ْل َح ُّ
ط ِري ُ
أن النهر ال ّ
الالمع كبلّور ،يخرج من األرض الجديدة المأهولة من األشخاص ّ
الطبيعيّين ،ويحمل معه
الروحي).
الروحيّة (النّسغ ّ
القانون االلهي وحقيقة يهوه ،شجرة الحياة ،المآلنة من العُصارة ّ
(في أيام آدم وحواء ،كانت شجرة الحياة موجودة هناك ،في وسط جنة عدن ،حيث يتدفّق تهر
عصارة هذه ال ّ
شجرة ،وفي الحضور االلهي ال ُم َم ّجد كان الثنائي آدم وحواء،
الحياة ،ومن ُ
يتناوالن يوميا ،من ثمر شجرة الحياة ،الى أن قامت الحيّة بخداع حواء من خالل معرفتها من
"ال ّ
شجرة" األخرى ،تلك ).أينما يهدر (النهر) ويتدفّق ،يحمل معه شجرة الحياة "على ضفّتي
النّهر" .بغض النّظر عن المكان الّذي سيُقيم فيه االنسان في الزمن األبدي األزلي ،على األرض
الرب االله
الجديدة ،فهو سوف يتم ّكن من الوصول الى روح الحياة لكي يتغذّى بناء على قانون ّ
مكان معيّن أو "لعبور األردن" ،ٳذا ص ّح التّعبير" ،للحصول
سفرألي
وحقيقته .فهو لن يُضطرلل ّ
ٍ
عليهّ ،
ألن أعضاء المدينة المقدّسة ،أورشليم الجديدة ،سوف يكونون منتشرين في كل
أصقاع األرض الجديدة .فٳمرأة الخروف ،هي واحدة مع شجرة الحياةّ .
ٳن حياة ك ّل واح ٍد من
القدّيسين ال ُم َم ّجدين ،في العصر األزلي ،سوف تكون ُم ْف َع َمة باالثنتي عشرة ثمرة من الحب،
صالح ،اإليمان ،الوداعة ،ضبط النّفس ،الفضيلة ،المعرفة
الفرح ،ال ّ
سالم ،طول األناة ،اللّطف ،ال ّ
والحكمة .نعم ،يجب على األشخاص الطبيعيّين ،أن يأكلوا من شجرة الحياة ،باستمرار والى
األبد .ومن خالل المشاركة بشجرة الحياة ،ك ّل فر ٍد سوف يخضع بأمانة وٳخالص لثمارها
(المفاعيل والنتائج) على مدار األشهر الموسميّة االثني عشر[ .الحظواّ ،
الرقم ٠٢يرمز الى
ٳن ّ
سلطة أو الحكومة ،اإلدارة والمراقبة أو السيطرة ].وأوراق شجرة الحياة
كمال ومثاليّة حكم ال ّ
سوف تكون لشفاء (أي بركات ونِعم) أمم ال ّ
شعوب في كل مكان .بالتّاليّ ،
فان الروح االلهي
وكلمة يهوه ،سوف يت ّم منحهما الى األشخاص ّ
الطبيعيّين في األرض الجديدة ،لكيما تَتولّد
دائم ،وال ّ
والرفاه – لألمم.
مستمر
ثمارٳلوهيم في حياتهم ،من أجل هناءٍ
شفاء – العافية ّ
ٍّ
ونعيم ٍ
ٍ
(راجع مز ، ٣-٢:٠ .أمثال  - ٣١:٠٠يوحنا  - ١:٠٤مالخي  - ٢:٥أشعيا  .)٢٦:٣١آمين.
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وجهه ،ٳسمه ،نوره
وف
ش الل ِه َوا ْل َخ ُر ِ
" َوالَ تَكُو ُن لَ ْعنَةٌ َما فِي َما بَ ْعدَُ .وع َْر ُ
سيَ ْن ُ
ظ ُر َ
ون َو ْج َههُ،
يَكُو ُن فِي َهاَ ،و َ
ع ِبي ُدهُ يَ ْخ ِد ُمو َنهَُ .و ُه ْم َ
علَى ِج َبا ِه ِه ْمَ .والَ َيكُو ُن لَ ْي ٌل ُهنَاكَ ،
س ُمهُ َ
َوا ْ
اإللهَ
َوالَ يَ ْحتَا ُج َ
ون إِلَى ِ
الر َّ
ور ش َْم ٍس ،أل َ َّن َّ
س َراجٍ أ َ ْو نُ ِ
ب ِ
ُون إِلَى أَبَ ِد اآلبِد َ
سيَ ْم ِلك َ
ِين".
يُنِي ُر َ
،و ُه ْم َ
علَ ْي ِه ْم َ
رؤيا٤-٣:٢٢
ي ،طالما ّ
يستمر بالتّدفّق من العرش الموجود في
أن النّهر مع شجرته،
ّ
يا قدّيسي العل ّ
المدينة المقدّسة ،أورشليم الجديدةّ ،
فان شعوب األمم ،الّذين نالوا الخالص ،سوف
سير في نور الحياة الّذي حصلوا عليه ،ويقدّمون المجد
يستفيدون
ويستمرون بال ّ
ّ
أن ال ّ
للرب .لن يكون هناك لعنة فيما بعد ،بما ّ
شيطان وجماعته (جحافله) من
والكرامة ّ
ساقطة ،قد ُ
ط ِرحوا في بحيرة النار والكبريت .كما أ ُ ْنبِئ أبناء
المالئكة ال ّ
هارون(خروج  ،)٠:٢١الّذين كهنوا ليهوه في المكان المقدّس في الخيمة أو الهيكل
القديم ،ولشعبه المختار ،هكذا نحن أيضا ،قديسو يهوه ال ُمم ّجدين ،سوف نكهن ونخدم
سماء
ّ
الرب في المدينة المقدّسة ،أورشليم الجديدة ،وسنملك على شعوب األمم في ال ّ
الجديدة واألرض الجديدة .وكوننا حائزين على ٳسمه ويضيء نوره في داخلنا ،فانّنا
سوف نملك معه الى أبد اآلبدين ،ونحن ناظرين وجهه المحبوب .نعم ،في ذلك اليوم،
سوف نقول كما قال يسوع ":أَبِي يَ ْع َم ُل َحتَّى َ
اآلن َوأَنَا أ َ ْع َم ُل" (راجع يوحنا .)٠٢:٤
ّ
مخطط ٳلوهيم األبدي.
فالعمل ،هو جزء من
سرة اآلب أن
الرب ال ّ
يا عروسة المسيح ال ّ
صغير ،انّه لَمن دواعي َم َّ
صغيرة ،يا قطيع ّ
ّ
الرب االله .بفضل هذا
يمن علينا باعالن يسوع المسيح ،بالضّبط ،كما أعطانا ملكوت ّ
االعالن ال ُم ْعطى لنا ،يُ ْقت َ َرض بنا أن نفهم بأننا آلهة حقا (مز-٦:١٢ .
يوحنا ،)٣٥:٠١ألهة حقيقيّون -أبناء وبنات – االله الحي ،أبونا جميعا .كوننا ُو ِلدنا
من روحه ومن كلمته ،والّذي تسكن روحه وكلمته فينا (٠يوحنا ، ٠٣:٥
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٠بط ،)٢٣:٠ .فال يسعنا سوى أن نكون أبناء ٳلوهيم "المولودين" .ك ّل الّذين ال
يمكنهم أن يؤمنوا بهذا األمر ،لن يتم ّكنوا من الحصول عليه ،وسوف يموتون مثل
البشرالجسدييّن (راجع مز .)٢-٦:١٢ .قد يحاول العالم الكنَسي الجسدي ،مناقشة هذا
صبين ،ألنّهم
األمر وقد يحتقرنا ويكرهنا .بالنسبة ٳليهم ،نحن
مجرد حفنة من المتع ّ
ّ
سس اإليمانيّة .في أيام يسوع،
ينظرون الينا من خالل عالمهم الّذي يس ّمى بالعقائد واأل ُ
صدوقييّن
لم يكن تالميذه ،في نظر الطوائف والمذاهب ال ُمتديّنة –
كالفريسييّن ،ال ّ
ّ
ضلَّلين .لقد فشلت الكنائس الجسديّة في اإلدراك بأنّهم
والكتبة ،سوى جماعة من ال ُم َ
متنوعة ومختلفة اإليمانَ ،و َم ْح َرسا ِل ُك ِّل َ
طائِ ٍر ن َِج ٍس
ليسوا سوى بدع مذهبيّة وطائفيّة ّ
َو َم ْمقُوتٍ ،وهم عائدون الى ٳ ّمهم ّ
الزانية – البابويّة الرومانيّة!
لذلك ،أيها األحبّاء ،ونحن ناظرين ٳعالن جمال مدينته المقدّسة المجيدة ،دعونا
نضغط باتّجاهها ،سائرين بأمان ٍة في ضوء المعموديّة المقدّسة الّتي حصلنا عليهاّ .
ألن
الروح القدس قد ط ّهرنا بااليمان حقّا ،ونقلنا الى كنيسة األبكار (وليس الى التّج ّمع
ّ
سماوي
سلطان لكي نكون جزء من النظام ال ّ
العام – عب ،)٢٣:٠٢ .وقد منحنا اآلن ال ّ
ذاك .نعم ،الوقت يضيق ،حيث ّ
بوة قد أعلن صريحاَ " :م ْن يَ ْظ ِل ْم فَ ْليَ ْظ ِل ْم
أن روح النّ ّ
َّس
س فَ ْل َيتَنَ َّج ْ
س َب ْعدَُ .و َم ْن ُه َو َب ٌّ
ار فَ ْل َيت َ َب َّر ْر َب ْعدَُ .و َم ْن ُه َو ُمقَد ٌ
َب ْعدَُ .و َم ْن ُه َو نَ ِج ٌ
َّس َب ْعدُ"( .رؤيا.)٠٠:٢٢
فَ ْل َيتَقَد ْ
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الروح ،الكلمة ،والعروس
ّ
أخيراّ ،
ان لغز تجهيزات وٳعدادات جنّة عدن ،في أيام آدم وحواء ،والخيمة أوالمسكن
الّذي بناه موسى ِوفقا للنّموذج الّذي أ ُ ْ
ظ ِهر له على جبل سيناء ،وهيكل سليمان،
والهيكل الّذي سوف يُبنى في العصر األلفي من زمن التّجديد – كلّها تُخبّر عن
الرب االله "في الوسط" – انّه ُم ْعلَن في المدينة
الحضور االلهي المجيد ،وعن وجود ّ
سماوية المقدّسة هذه ،أورشليم الجديدة ،حيث "في وسطها" ،يسكن االله القادر على
ال ّ
ٌ
الحي أن يضع اسمه
مكان واح ٌد فقط قد اختاراالله
ك ّل شيء الى األبد! هنالك
ّ
القدّوس فيه – الهيكل الموجود في المدينة المقدّسة ،أورشليم الجديدة (راجع
٢أخبار األيام  -٦:٦نحميا  .)٩:٠آمين! ّ
ٳن ما رآه أبونا ابراهيم في أيامه ،من تلك
المدينة الّتي لم تبنِها األيدي ،كانت في ذلك الحين" ،بعيدة جدا" .ولكن اليوم ،وبصفتنا
السر اآلن .نعمّ ،
ٳن ٳعالن هذه المدينة،
نسله ،نرى أنّها تكتمل أمام أعيننا .لقد ُكشِف
ّ
أصبح في حوزتنا .لم يعد علينا طرح التساؤالت حول
المدينة المقدّسة هذه ،أو حتى محاولة اكتشاف ما الّذي
الرب
تعنيه هذه المدينة .ٳذن ،أين نحن أحبّائي من تقويم ّ
النّبوي؟ ٳنتبهوا جيدا الى الكلمة في ختام كتاب ٳعالن
يسوع المسيح:
وس َيقُوالَ ِن«:ت َ َعا َل!».
الرو ُ
" َو ُّ
ح َوا ْل َع ُر ُ
س َم ْع
َو َم ْن يَ ْ
ت
ش فَ ْليَأ ْ ِ
فَ ْليَقُلْ«:تَعَا َل!»َ .و َم ْن يَ ْع َط ْ
ت
ش فَ ْليَأ ْ ِ
فَ ْليَقُلْ«:تَعَا َل!»َ .و َم ْن يَ ْع َط ْ
َو َم ْن يُ ِر ْد فَ ْليَأ ْ ُخ ْذ َما َء َحيَا ٍة َم َّجانًا.
رؤيا٠٢:٢٢
مكان في الكتاب المقدس ،نرى ّ
أن الروح والكلمة ،هما واحد
في ك ّل
ٍ
ّ
بوة تعلن في ختام كتاب
(زكريا ،٦:٥يوحنا  ،٢-٠:٠أفسس .)٦:٠٢
غيرأن روح النّ ّ
الروح والعروس هما واحد .أترون؟ ْ
الرؤياّ ،
ٳن كانت الكلمة في العروس،
ّ
أن ّ
فالروح والعروس
فالكلمة والعروس اذن ،يجب أن تكونا واحداُ .وبالتاليّ " ،
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يقوالن" ّ
الروح ،بما أنّنا
ألن الكلمة هي في العروس! آمين .يُ ْفتَرض بنا أن نكون واحدا مع ّ
الرؤيا) اوعلى الوجه األص ّح،
قد حصلنا على االعالن الوارد في الفصلين األخيرين من (كتاب ّ
كتاب ٳعالن يسوع المسيح .يجب أن يكون كذلك ،في حال كنّا موجودين في ُح ْج َرة ّ
الزواج
صة بكلمته ،وقد سمعنا وأطعنا رسالة رسول الكنيسة
( chuppahأي داخل حجال العرس) الخا ّ
السابعة واألخيرة من زمن الكنائس ،ويليام م .برانهام ،وبالتالي ،ٳعالن المدينة المقدّسة،
أورشليم الجديدة! واآلن ،بعد أن ُكشِفت الحقيقة الى المختارين ،فالوقت هو أقرب م ّما نجرؤ
على االعتقاد.
لهي،
سأَجْ عَلُهُ َ
ب فَ َ
" َم ْن يَ ْغ ِل ُ
ع ُمودًا فِي َه ْي َك ِل ِإ ِ
لهي،
ب َ
َوالَ يَعُو ُد يَ ْخ ُر ُ
علَ ْي ِه ا ْ
ج إِلَى َخ ِارجٍَ ،وأ َ ْكت ُ ُ
س َم إِ ِ
ش ِلي َم ا ْل َجدِي َد ِة النَّ ِازلَ ِة
ور َ
َوا ْ
لهي ،أ ُ ُ
س َم َمدِينَ ِة ِإ ِ
س ِمي ا ْل َجدِيدَ".
س َم ِ
لهيَ ،وا ْ
ِم َن ال َّ
اء ِم ْن ِع ْن ِد إِ ِ
رؤيا٠٢:٣

آم َ
ين".
سو َ
ع ا ْل َمسِيحِ َم َع َج ِمي ِع ُك ْمِ .
"نِ ْع َمةُ َر ِبّنَا يَ ُ
رؤيا٢٠:٢٢

سوعُ!
ب يَ ُ
الر ُّ
تَ َعا َل أَيُّ َها َّ

”متى وأين سيجتمع شعب الله للكلمة األخيرة ؟“
في المسيح .نعم!
في اليوم األخير سيجتمعون في المسيح
ال تنسوا ذلك اآلن
حصلنا على مكان لإلجتماع .حصلنا عليه بالتمام
ويليام م.
برانهام
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