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مقدمة
بنعمة ربنا في الجزء األول من الدراسة أنتهينا من دراسة كل الكتاب المقدس بعهدية القديم والجديد ,بدأنا الدراسة في
أول يناير  2021وكان المفروض أن ننتهي في نهاية السنة ولكنها أمتدت حتي شهر مايو  2022بسبب صعوبة
بعض األسفار وطلب الكثيرين مدة زمنية أطول .
أشكركم جميعا علي مساهمتكم في الدراسة وخصوصا كل من ساهم في دراسة غالبية أسفار الكتاب.
ربما نكون قد أنتهينا من دراسة كل الكتاب المقدس  ,لكن عالقتنا مع الكتاب لن تنتهي أو تتوقف  ,وأرجو من خالل
ما تم توزيعة من كتب تفاسير أو كتب روحية تكون للجميع بداية مكتبة صغيرة نستطيع من خاللها األستمرار في
دراسة الكتاب المقدس .
في الدراسة الجديدة سنحاول دراسة شخصيات عديدة من الكتاب المقدس سواء العهد القديم أوالجديد ونتعلم من نقاط
الضعف والقوة في كل شخصية والسلبيات واأليجابيات في تصرفاتهم الشخصية أو مع اآلخرين .
كما سندرس بعض المواضيع الكتابية العامة التي يثار حولها بعض الجدل مثل  :الضيقة العظيمة  ,نبوات المجئ
الثاني  ,قضية إعادة بناء الهيكل  ,شعب اللة المختار  ,ضيقة يعقوب وغيرها من مواضيع أخري كثيرة .
كما سندرس بعض المفاهيم المغلوطة أو التي تعودنا علي فهمها بطريقة معينة غير صحيحة إما بسبب التعليم الغير
سليم أو الترجمة غير الصحيحة من األصل العبري أو اليوناني للنص الكتابي  ,ملتزمين فقط بالنص الكتابي أوال
وأخيرا ومسترشدين بأقوال آباء الكنيسة القديسين في القرون األربعة األولي للمسيحية .
وإذا أحتاج األمر يمكن ان نعيد دراسة بعض األسفارأوالنبوات الصعبة في الكتاب المقدس إذا أتفق الجميع علي ذلك .
وكما تعودنا في الدراسة السابقة سأكون سعيدا بإستقبال إتصالتكم التليفونية أو أي رسائل للرد علي كل األسئلة أو أي
أستفسارات بخصوص هذة الدراسة .
أتمني للجميع فرصة جميلة ووقت ممتع في دراسة الكتاب المقدس  ,متذكرين قول الرب  " :إِ ْن أَ َحبَّنِي أَ َح ٌد يَحْ ف ْ
َظ
صنَ ُع َم ْن ِزالا "  ( ..يوحنا . ) 23 : 14
َكالَ ِميَ ،وي ُِحبُّهُ أَبِيَ ،وإِلَ ْي ِه نَأْتِيَ ،و ِع ْن َدهُ نَ ْ

الضيقة العظيمة
في هذة الدراسة نحاول ان نفهم ونجيب علي كثير من التساؤالت ....
ما هي الضيقة العظيمة .؟ ولماذا سميت عظيمة .؟ ومتي تحدث هذة الضيقة .؟ وما هو الفرق بين الضيقة العظيمة وبين ما نجتازة من
ضيقات أو تجارب اآلن .؟ ومن سيتضرر من هذة الضيقة .؟ هل كل شعوب العالم .؟ أم انها ضيقة لليهود فقط .؟ وهل تجتاز الكنيسة
هذة الضيقة العظيمة .؟ وما هو الفرق بين الضيقة العظيمة وبين ضيقة يعقوب .؟
كل هذة التساؤالت وغيرها سنحاول الرد عليها في هذة الدراسة  ,والمصدر الوحيد الذي نستعين بة هو نصوص الكتاب المقدس فقط أوال
و أخيرا  ,سواء من العهد القديم أو الجديد .

 +من األقوال الصريحة عن هذة الضيقة ما قالة الرب يسوع لتالميذة عن تتابع أحداث نهاية العالم قبل ان يذهب إلي الصليب بأيام قليلة
عظِ ي ٌم لَ ْم يَ ُك ْن مِ ثْلُهُ ُم ْنذُ ا ْبتِدَاءِ ْالعَالَ ِم إِلَى اآلنَ َولَ ْن يَ ُكونَ  . .والرب يسوع في هذا األصحاح
ضي ٌق َ
في مت  .. 21 : 24ألَنَّهُ يَ ُكونُ حِ ينَئِ ٍذ ِ
كان يحكي بالتفصيل أحداث ضيقة يعقوب التي سيجتازها اليهود في نهاية األزمنة حسب نبوة أرميا النبي في أر  .. 7 : 30آهِ! أل َ َّن ذلِكَ
ص مِ ْنهُ  ..وضيقة يعقوب هذة هي جزء من ضيقة تشمل العالم كلة أو
سيُ َخلَّ ُ
علَى َي ْعقُ َ
ضيق َ
ْس مِ ثْلُهَُ .وه َُو َو ْقتُ ِ
ْال َي ْو َم َ
وبَ ،ول ِكنَّهُ َ
عظِ ي ٌم َولَي َ
تتزامن في حدوثها مع الضيقة العالمية كما قال القديس يوحنا في رؤ  .. 10 : 3ألَنَّكَ َحف ْ
سأَحْ فَ ُ
ع ِة
سا َ
ظكَ مِ ْن َ
صب ِْري ،أَنَا أَ ْيضاا َ
ِظتَ َك ِل َمةَ َ
ْ
ض ..
علَى األ َ ْر ِ
ب السَّا ِكنِينَ َ
علَى ْالعَالَ ِم ُك ِل ِه ِلت ُ َج ِر َ
ِي َ
الت َّ ْج ِربَ ِة ْالعَتِي َدةِ أ َ ْن تَأت َ
 +إذا رجعنا إلي الوراء نجد ان هناك نبوة في سفر التثنية لها أكثر من تحقيق (تحقيق مزدوج)  ,الجزء األول من النبوة تحققت نبويا
من خالل السبي اآلشوري (  722ق.م) ثم السبي البابلي (  586ق.م) وهي تث ِ .. 27- 25 : 4إذَا َولَ ْدت ُ ْم أَ ْوالَداا َوأَ ْوالَ َد ْأوالدٍَ ،وأَ َ
ط ْلت ُ ُم
ب إِل ِه ُك ْم ِإلغَا َ
َّ
ش ْيءٍ َّماَ ،وفَعَ ْلت ُ ُم ال َّ
علَ ْي ُك ُم ْاليَ ْو َم
ورة َ َ
ع ْينَي ِ َّ
صنَ ْعت ُ ْم تِ ْمثَاالا َم ْن ُحوتاا ُ
الز َمانَ فِي األ َ ْر ِ
الر ِ
ظتِهِ ،أ ُ ْش ِه ُد َ
ش َّر فِي َ
ضَ ،وفَ َ
ص َ
س ْدت ُ ْم َو َ
علَ ْي َها ،بَ ْل تَ ْه ِل ُكونَ الَ َم َحالَةَ.
ال َّ
ع ِن األ َ ْر ِ
َّام َ
ض الَّتِي أ َ ْنت ُ ْم َ
س ِريعاا َ
ض أَنَّ ُك ْم تَبِيدُونَ َ
س َما َء َواأل َ ْر َ
عابِ ُرونَ األ ُ ْرد َُّن إِلَ ْي َها ِلت َ ْمت َ ِل ُكوهَا .الَ تُطِ يلُونَ األَي َ
الربُّ فِي ال ُّ
الربُّ ِإلَ ْي َها  ..والتحقيق الثاني للنبوة أيضا بالنسبة لليهود يرتبط
ع َدداا قَلِيالا بَيْنَ األ ُ َم ِم الَّتِي يَ ُ
سوقُ ُك ُم َّ
َويُبَ ِد ُد ُك ُم َّ
شعُو ِ
ب ،فَت َ ْبقَ ْونَ َ
ب إِل ِهكَ َوتَ ْس َم ُع
ور فِي آخِ ِر األَي َِّام ،ت َْرج ُع إِلَى َّ
الر ِ
بنهاية األزمنة نجدة في تث ِ .. 30-31 : 4ع ْن َد َما ضُيِقَ َ
علَيْكَ َوأ َ َ
صابَتْكَ ُك ُّل ه ِذ ِه األ ُ ُم ِ
علَ ْي ِه  ..نالحظ ان التحقيق األول للنبوة كان بعد
ِلقَ ْو ِل ِه أل َ َّن َّ
س َم لَ ُه ْم َ
سى َ
ع ْه َد آبَائِكَ الَّذِي أ َ ْق َ
الربَّ إِل َهكَ إِلهٌ َرحِ ي ٌم ،الَ يَتْ ُر ُككَ َوالَ يُ ْه ِل ُككَ َوالَ يَ ْن َ
حوالي سبعة قرون من النطق بالنبوة ولكنها تحققت بكل دقة وحسب النص النبوي تماما ولذلك سيكون نفس الحال حين يأتي زمان
التحقيق الثاني للنبوة في نهاية األزمنة .
ونالحظ ان موسي قبل ان يصعد الجبل ليموت هناك تنبأ أيضا عن ضيقة تنتظر اليهود في نهاية األزمنة بسبب إغاظتهم للرب  ,هكذا قال
ع ِن ال َّ
ُصيبُ ُك ُم ال َّ
ش ُّر فِي آخِ ِر األَي َِّام ألَنَّ ُك ْم
ار ٌ
ص ْيت ُ ُك ْم ِبهَِ ،وي ِ
ف أَنَّ ُك ْم َب ْع َد َم ْوتِي ت َ ْف ِسدُونَ َوت َِزيغُونَ َ
في تث  .. 29 : 31ألَنِي َ
ق الَّذِي أَ ْو َ
ع ِ
ط ِري ِ
ب َحتَّى تُغِي ُ
ت َ ْع َملُونَ ال َّ
ظوهُ ِبأ َ ْع َما ِل أ َ ْيدِي ُك ْم  ..وفي الحقيقة كان رفضهم لشخص الرب هو أكثر أعمالهم الشريرة  ..وكان
ام َّ
الر ِ
ش َّر أ َ َم َ
علَى أ َ ْوالَ ِدنَا  ..مت  25 : 27سبب كافي ألثارة غيظ الرب ..
علَ ْينَا َو َ
صراخهم َ ..د ُمهُ َ
1

 +إذا رجعنا مرة ثانية إلي اآلية ( تث  ) 30 : 4نستنتج حقيقة هامة وهي ان الضيقة العظيمة التي ستقع علي اليهود في نهاية األزمنة
ليست علي سبيل العقاب لهذا الشعب ولكن هذة الضيقة هي الحل الوحيد المتبقي حتي يعود شعب اليهود مرة أخري إلي اللة كما كان
ب إِل ِهكَ َوتَ ْس َم ُع ِلقَ ْو ِل ِه تث  , 30 :4لقد حاول الرب
ور فِي آخِ ِر األَي َِّام ،ت َْرج ُع إِلَى َّ
الر ِ
سابقا ِع ْن َد َما ضُيِقَ َ
علَيْكَ َوأ َ َ
صابَتْكَ ُك ُّل ه ِذ ِه األ ُ ُم ِ
سلِينَ إِلَ ْي َهاَ ،ك ْم َم َّرةٍ أ َ َردْتُ أ َ ْن أَجْ َم َع أَ ْوالَدَكِ َك َما تَ ْج َم ُع
ور َ
ور َ
شلِي ُم ،يَا أ ُ ُ
مرات عديدة وبطرق مختلفة  :يَا أ ُ ُ
شلِي ُم! يَا قَاتِلَةَ األ َ ْنبِيَاءِ َو َر ِ
اج َمةَ ْال ُم ْر َ
ال َّد َجا َجةُ ف َِرا َخ َها تَحْتَ َجنَا َح ْي َهاَ ،ولَ ْم ت ُ ِريدُوا (..مت , )37: 23لذلك لم يتبقي لهم غير الطريق الكرب والباب الضيق فقط ليرجعوا للرب
علَ ْي ِه  ..كلمة يتركك في اللغة العبرية
في تث  31 : 4أل َ َّن َّ
س َم لَ ُه ْم َ
سى َ
ع ْه َد آ َبائِكَ الَّذِي أَ ْق َ
الربَّ ِإل َهكَ ِإلهٌ َرحِ ي ٌم ،الَ َيتْ ُر ُككَ َوالَ يُ ْه ِل ُككَ َوالَ َي ْن َ
( رفا ) وهذة الكلمة معناها هنا في اآلية " لن أفشل " وليس لن أتركك  ,أي ان اللة لن يفشل أبدا في إرجاع األتقياء من هذا الشعب ألية
أيا كانت الطريقة سواء بالسبي أو التشتت أو الحروب أو األضطهاد المباشر لهم من الشعوب أو حتي من خالل الضيقة العظيمة في نهاية
األزمنة إذا لزم األمر
علَ ْي ِه  :والعهد يتم قديما بين طرفين ويتم بأكل ذبيحة بين طرفي العهد وهذا ما تم حرفيا بين ابراهيم
س َم لَ ُه ْم َ
سى َ
ع ْه َد آبَائِكَ الَّذِي أَ ْق َ
َوالَ يَ ْن َ
و الرب كما في تك  .. 18 : 15فِي ذلِكَ ْاليَ ْو ِم قَ َ
ص َر إِلَى النَّ ْه ِر
ض ،مِ ْن نَ ْه ِر مِ ْ
ط َع َّ
الربُّ َم َع أَب َْر َام مِ يثَاقاا قَائِالاِ « :لنَ ْسلِكَ أُعْطِ ي ه ِذ ِه األ َ ْر َ
ت  ..وهو عهد من اللة ألبراهيم ألمتالك األرض  ,ثم بعد ذلك تجدد العهد مرة ثانية وبها يصير اللة رب لنسل ابراهيم
ير ،نَ ْه ِر ْالفُ َرا ِ
ْال َكبِ ِ
ع ْهداا أ َ َب ِديًّا ،أل َ ُكونَ ِإل اها لَكَ َو ِلنَ ْسلِكَ مِ ْن َب ْعدِكَ ..
ع ْهدِي َب ْينِي َو َب ْينَكَ َ ،و َبيْنَ نَ ْسلِكَ مِ ْن َب ْعدِكَ فِي أَ ْج َيا ِل ِه ْمَ ،
في تك َ .. 7 : 17وأُقِي ُم َ
وعدم نسيان اللة لهذة العهود المذكورة في ( تث  ) 31 : 4يعطيها الضمان الكافي لتنفيذها فهي عهود التتوقف علي أمانة األنسان بل فقط
ص َجمِ ي ُع ِإس َْرائِيلََ .ك َما ه َُو
سيَ ْخلُ ُ
علي أمانة اللة الغير محدودة  .وهذا ما ذكرة بولس الرسول أيضا في ( رو َ : ) 26-27 : 11وه َكذَا َ
وبَ .وهذَا ه َُو ْالعَ ْه ُد مِ ْن قِبَلِي لَ ُه ْم َمت َى نَزَ عْتُ َخ َ
طايَاهُ ْم ..
ع ْن يَ ْعقُ َ
ور َ
سيَ ْخ ُر ُج مِ ْن ِ
َم ْكتُوبٌ َ « :
ص ْهيَ ْونَ ْال ُم ْن ِقذُ َويَ ُر ُّد ْالفُ ُج َ
سمِ ْعنَا.
ص ْوتَ ْ
ع ْن َي ُهوذَا« :ألَنَّهُ ه َكذَا قَا َل َّ
 ( +أر  .. ) 4 – 9 : 30فَهذَا ه َُو ْال َكالَ ُم الَّذِي ت َ َكلَّ َم ِب ِه َّ
ع ْن ِإس َْرائِي َل َو َ
الربُّ َ
ارتِ َعا ٍد َ
الربُّ َ :
سالَ ٌم .اِ ْسأَلُوا َوا ْن ُ
ص ْف َرةٍ؟
علَى َح ْق َو ْي ِه َك َماخِ ٍ
ضَ ،وتَ َح َّو َل ُك ُّل َوجْ ٍه ِإلَى ُ
خ َْو ٌ
ض ُع! ِل َماذَا أ َ َرى ُك َّل َر ُجل يَ َداهُ َ
ظ ُروا ِإ ْن َكانَ ذَك ٌَر يَ َ
ف َوالَ َ
ص مِ ْنه َويَ ُكو ُن فِي ذلِكَ ْاليَ ْو ِم ،يَقُو ُل َربُّ ْال ُجنُودِ ،أَنِي
سيُ َخلَّ ُ
علَى يَ ْعقُ َ
ضيق َ
ْس مِ ثْلُهَُ .وه َُو َو ْقتُ ِ
آهِ! أل َ َّن ذلِكَ ْاليَ ْو َم َ
وبَ ،ول ِكنَّهُ َ
عظِ ي ٌم َولَي َ
ط ُع ُربُ َ
عنُقِكَ َ ،وأ َ ْق َ
الربَّ ِإل َه ُه ْم َو َد ُاو َد َم ِل َك ُه ُم الَّذِي أُقِي ُمهُ لَ ُه ْم ..
ع ْن ُ
طكَ َ ،والَ َي ْست َ ْع ِب ُدهُ َب ْع ُد ْالغُ َر َبا ُءَ ،ب ْل َي ْخ ِد ُمونَ َّ
ِيرهُ َ
أ َ ْكس ُِر ن َ
نالحظ اآلتي في هذا النص  1 :ان المتكلم هنا هو اللة بذاتة  2 ..الكالم يخص كل اليهود عموما سواء المملكة الجنوبية أو المملكة
الشمالية وعلي الرغم ان في وقت كتابة هذة النبوة كان جميع أسباط اليهود إما في السبي اآلشوري أو في السبي البابلي  ,فهذة النبوة ال
تتكلم عن الرجوع من السبي ولكن عن أحداث رهيبة جدا تجعل من الرجال يتألمون ويرتعبون أكثر من النساء .
ط ُع ُربُ َ
عنُقِكَ َ ،وأَ ْق َ
طكَ َ ،والَ َي ْستَ ْع ِب ُدهُ َب ْع ُد
ع ْن ُ
ِيرهُ َ
أيضا من سياق اآلية ( َ .. ) 8 : 30و َي ُكو ُن فِي ذلِكَ ْال َي ْو ِمَ ،يقُو ُل َربُّ ْال ُجنُودِ ،أَنِي أ َ ْكس ُِر ن َ
ْالغُ َربَا ُء  ..تعبير ( في ذلك اليوم) هو تعبير يقصد بة أحداث النهاية  ,وفي هذة اآلية نجد انة وألول مرة في تاريخ شعب اليهود لن يكونوا
عبيد لشعوب أخرى كانت البداية استعباد المصريين لهم ومن بعدهم اآلشوريين ثم البابليين ومن بعدهم اليونانيين ثم الرومان وبعدها
تشتتوا في كل أنحاء العالم وأخيرا صارت لهم السيادة علي أنفسهم من خالل دولتهم في فلسطين سنة  , 1948وعلية تكون إقامة دولتهم
سنة  1948من ضمن أحداث النهاية حسب نبوة أرميا ( أر , ) 4-9 : 30كما ان رجوعهم هو تتميم للعدد (أر ) 3: 30حيث ان رجوعهم
من السبي مع نحميا كان لسبطي يهوذا وبنيامين فقط
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ص مِ ْنهُ  ..يتطابق تماما مع
سيُ َخلَّ ُ
علَى َي ْعقُ َ
ضيق َ
ْس مِ ثْلُهَُ .وه َُو َو ْقتُ ِ
وما قيل في ( أر  .. ) 7 : 30آهِ! أل َ َّن ذلِكَ ْال َي ْو َم َ
وبَ ،ول ِكنَّهُ َ
عظِ ي ٌم َولَي َ
عظِ ي ٌم لَ ْم َي ُك ْن مِ ثْلُهُ ُم ْنذُ ا ْبتِدَاءِ ْال َعالَ ِم ِإلَى اآلنَ َولَ ْن َي ُكونَ  ..ويتطابق أيضا مع
ضي ٌق َ
ما قالة الرب في ( مت  .. ) 21 : 24ألَنَّهُ َي ُكونُ حِ ينَئِ ٍذ ِ
ضيق لَ ْم يَ ُك ْن ُم ْنذُ كَان ْ
ش ْعبُكَ ُ ،ك ُّل
ت يُنَجَّى َ
َت أ ُ َّمةٌ ِإلَى ذلِكَ ْال َو ْقتَِ .وفِي ذلِكَ ْال َو ْق ِ
ما تنبأ بة دانيال النبي في ( دا َ .. )1 : 12ويَ ُكو ُن زَ َما ُن ِ
الس ْف ِر  ..اللة هو صانع التاريخ فمن الذي يقول لة ماذا تفعل !!! بل هو أيضا الذي حدد نهاية األزمنة موعدا لبداية
َم ْن يُو َج ُد َم ْكتُوباا فِي ِ
اص َد قَ ْلبِهِ .فِي آخِ ِر األَي َِّام تَ ْف َه ُمونَ َها ..
الضيقة العظيمة ( أر  .. )24 : 30الَ يَ ْرت َ ُّد ُح ُم ُّو َ
ب َّ
الر ِ
ض ِ
ِيم َمقَ ِ
غ َ
ب َحتَّى يَ ْفعَلََ ،و َحتَّى يُق َ
سالَ ٌم  ..هذة اآلية ترسم صورة مخيفلة عن الوضع العام في
ص ْوتَ ْ
( أر  .. )5 : 30ألَنَّهُ ه َكذَا قَا َل َّ
سمِ ْعنَا .خ َْو ٌ
ف َوالَ َ
ارتِ َعا ٍد َ
الربُّ َ :
نهاية األزمنة وتشبة لها كثيرا اآلية ( أر  .. ) 6 : 30اِ ْسأَلُوا َوا ْن ُ
ض،
علَى َح ْق َو ْي ِه َك َماخِ ٍ
ض ُع! ِل َماذَا أَ َرى ُك َّل َر ُجل يَ َداهُ َ
ظ ُروا ِإ ْن َكانَ ذَك ٌَر يَ َ
ص ْف َرةٍ  ..وهي تعطي صورة متكاملة عن حالة الرعب الشديد التي يتسبب بها ضد المسيح في نهاية األزمنة الذي
َوت َ َح َّو َل ُك ُّل َوجْ ٍه إِلَى ُ
سيتوصل إلي حل صلح بين اليهود والعرب المسلمين ولكنة سينقض عهدة في منتصف األسبوع األخير حسب المكتوب في ( دا )27 : 9
ُ
ُ
صبَّ
َاح األ َ ْر َج ِ
ُوع يُ َب ِط ُل الذَّ ِبي َحةَ َوالت َّ ْق ِد َمةََ ،و َ
َويُث َ ِبتُ َ
ُوع َواحِ دٍَ ،وفِي َو َ
اس ُمخ ََّربٌ َحتَّى َي ِت َّم َويُ َ
ع ْهداا َم َع َكث ِ
علَى َجن ِ
ِيرينَ فِي أ ْسب ٍ
سطِ األ ْسب ِ
ب  ..وينقلب علي اليهود ويبطش بهم ويطاردهم  ,وقد قدم صفنيا النبي وصف لصورة الفوضي والهلع والرعب الذي
علَى ْال ُمخ َِر ِ
ي َ
ْال َم ْق ِ
ض ُّ
َّار
ب .يَ ْ
يسود علي الجميع في هذة النبوة ( صف  .. ) 14 : 1قَ ِريبٌ يَ ْو ُم َّ
ص ُر ُخ حِ ينَئِ ٍذ ْال َجب ُ
ص ْوتُ يَ ْو ِم الر ِ
الر ِ
ب ْالعَظِ ِيم .قَ ِريبٌ َو َ
س ِري ٌع ِجدًّاَ .
سالَ ٌم َوأ َ َم ٌ
َاجئ ُ ُه ْم َهالَكٌ
ان» ،حِ ينَئِ ٍذ يُف ِ
ُم ًّرا  ..وفي العهد الجديد أكد بولس الرسول نفس المعني في ( 1تسا  .. ) 3 : 5ألَنَّهُ حِ ينَ َما يَقُولُونَ َ « :
َاض ل ِْل ُح ْبلَى ،فَالَ يَ ْن ُجونَ ..
بَ ْغتَةا ،ك َْال َمخ ِ
كلمة ضيقة في العبرية ( تسارا ) التعني في الحقيقة ضيقة لكنها تعني خصومة وهي تشرح في الحقيقة الوضع السياسي والعسكري بين
اليهود وجميع بالد العالم في نهاية األزمنة  ,وهذة الكلمة نفسها ( تسارا) أستخدمها يعقوبعندما كان في خصومة مع أخية عيسو في العهد
ضيقَتِيَ ،و َكانَ َمعِي فِي ال َّ
ق
صعَ ْد إِلَى بَ ْي ِ
ت إِيلَ ،فَأ َ ْ
القديم ( تك َ .. ) 3 : 35و ْلنَقُ ْم َونَ ْ
اب لِي فِي يَ ْو ِم ِ
صنَ َع هُنَاكَ َم ْذبَ احا هللِ الَّذِي ا ْست َ َج َ
ط ِري ِ
الَّذِي ذَ َهبْتُ فِي ِه  ..والضيقة هنا تعني وقت الخصومة الشديدة بين األخوان يعقوب وعيسو
الربَّ ِإل َه ُه ْم َو َد ُاو َد َم ِل َك ُه ُم الَّذِي أُقِي ُمهُ لَ ُه ْم  ..هذا هو الغرض أو الهدف من فرض اللة الضيقة العظيمة علي
( أر  .. ) 9 : 30بَ ْل يَ ْخ ِد ُمونَ َّ
األمة اليهودية في نهاية األزمنة  ,هي النهضة الروحية لهذا الشعب وأرتباطة بالرب مرة أخري  ,ولكن األكثر من هذا هو قبولهم للمسيا
المسيح أبن داوود كمخلص وفادي لهم .
هذة الضيقة العظيمة لليهود تكلم عنها الرب بالتفصيل في ( مت  ) 15 – 21 : 24فَ َمت َى نَ َ
ع ْن َها َدانِيآ ُل
سةَ ْالخ ََرا ِ
ب» الَّتِي قَا َل َ
«ر ْج َ
ظ ْرت ُ ْم ِ
علَى الس ْ
ح فَالَ يَ ْن ِز ْل ِليَأْ ُخذَ مِ ْن بَ ْيتِ ِه
ار ُ
ئ -فَحِ ينَئِ ٍذ ِليَ ْه ُرب الَّذِينَ فِي ْاليَ ُهو ِديَّ ِة ِإلَى ْال ِجبَا ِلَ ،والَّذِي َ
َان ْال ُمقَد َِّس ِ -ليَ ْف َه ِم ْالقَ ِ
ي قَائِ َمةا فِي ْال َمك ِ
النَّبِ ُّ
َّط ِ
َ
صلُّوا ِل َك ْي الَ يَ ُكونَ ه ََربُ ُك ْم فِي ِشتَاءٍ
ضعَا ِ
ش ْيئااَ ،والَّذِي فِي ْال َح ْق ِل فَالَ يَ ْرج ْع إِلَى َو َرائِ ِه ِليَأ ْ ُخذَ ثِيَابَهَُ .و َو ْي ٌل ل ِْل َحبَالَى َو ْال ُم ْر ِ
ت فِي ت ِْلكَ األَي َِّام! َو َ
ت  ,ورمزيا ممكن ان نقول ان الرب يقصد المؤمنين عموما ولكنة حرفيا يقصد الشعب اليهودي  ..في عظات يوحنا ذهبي الفم
س ْب ٍ
َوالَ فِي َ
عن أنجيل متي في مجموعة آباء نيقية المجلد العاشر يقول  ":ان كالم الرب موجة إلي اليهود وما يحل بهم من ضيقات في المستقبل  ,وال
يوجة الرب كالمة إلي التالميذ ألن التالميذ ال يحفظون السبت ولن يكونوا موجودين يوم تحقيق هذة النبوة " .وما قالة يوحنا ذهبي الفم
صحيح جدا ألن المسيحيين اليحفظون السبت أو شروط السفر يوم السبت بالنسبة للمسافات الطويلة  ,أما اليهودية أو الجبال فهي أماكن
جغرافية تخص دولة اليهود فقط .
وحاليا  ,أنتهي اليهود من حفر أنفاق عديدة داخل جبل الزيتون حتي يتجنبوا تسلق جبل الزيتون وقت هروبهم من بطش ضد المسيح في
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نهاية األيام  ,ألنهم درسوا وعرفوا ان هناك ضيق يتتظرهم في المستقبل حسب النبوات المكتوبة في أسفر أرميا وحزقيال وصفنيا وزكريا
وغيرهم من األنبياء .

 +أيضا من األنبياء الذين تكلموا عن ضيقة يعقوب بإسهاب في وقت النهاية كان زكريا النبي  ,وكان زكريا النبي قد تنبأ كثيرا عن عدة
أحداث وتمت جميعها حرفيا في المجئ األول منها  :نبوة دخول المسيح إلي أورشليم في أحد الشعانين ( زك  .. ) 9 : 9اِ ْبتَ ِه ِجي ِجدًّا يَا
َان  ..أيضا
ور َ
علَى َج ٍ
ص ٌ
عا ِد ٌل َو َم ْن ُ
ص ْهيَ ْونَ  ،ا ْهتِفِي يَا بِ ْنتَ أ ُ ُ
ار َو َ
ور َودِي ٌعَ ،و َراكِبٌ َ
ِيم .ه َُوذَا َم ِل ُككِ يَأْتِي إِلَيْكِ  .ه َُو َ
ا ْبنَةَ ِ
علَى حِ َم ٍ
حْش اب ِْن أَت ٍ
شل َ
ِيم َوت ُ ْق َ
فتح الطريق أمام األمم لدخول األيمان ( زك َ .. ) 10 : 9وأ َ ْق َ
بَ .ويَتَ َكلَّ ُم
ور َ
س مِ ْن أ ُ ُ
س ْال َح ْر ِ
ط ُع قَ ْو ُ
ط ُع ْال َم ْر َكبَةَ مِ ْن أ َ ْف َرايِ َم َو ْالف ََر َ
شل َ
س ْل َ
ض  ..أيض ضمن النبوات التي تمت حرفيا نبوة تسليم المسيح
ِبال َّ
سالَ ِم لِأل ُ َم ِمَ ،و ُ
اصي األ َ ْر ِ
طانُهُ مِ نَ ْال َب ْح ِر ِإلَى ْال َب ْح ِرَ ،ومِ نَ النَّ ْه ِر ِإلَى أَقَ ِ
بثالثين من الفضة ( زك  .. ) 12 : 11فَقُ ْلتُ لَ ُه ْمِ « :إ ْن َحسُنَ فِي أ َ ْعيُنِ ُك ْم فَأ َ ْع ُ
طونِي أ ُ ْج َرتِي َو ِإالَّ فَا ْمتَنِعُوا» .فَ َوزَ نُوا أُجْ َرتِي ثَالَثِينَ مِ نَ
ت
اري ِ فِي بَ ْي ِ
يم الَّذِي ث َ َّمنُونِي بِهِ» .فَأ َ َخ ْذتُ الثَّالَثِينَ مِ نَ ْال ِف َّ
ْال ِف َّ
ض ِة .فَقَا َل لِي َّ
ض ِة َوأَ ْلقَ ْيت ُ َها إِلَى ْالفَ َّخ ِ
الربُّ « :أ َ ْل ِق َها إِلَى ْالفَ َّخ ِ
اريِ ،الث َّ َمنَ ْالك َِر َ
عاتِ،
ور َ
علَى بَ ْي ِ
علَى ُ
َّ
ب أيضا نبوة طعن المسيح بالحربة في ( زك َ .. ) 10 : 12وأُف ُ
ان أ ُ ُ
الر ِ
ض ُّر َ
ِيم ُرو َح النِ ْع َم ِة َوالتَّ َ
ت َد ُاو َد َو َ
ِيض َ
س َّك ِ
شل َ
فَ َي ْن ُ
ي ،الَّذِي َ
علَى ِب ْك ِر ِه أيضا ضمن هذة
ار ٍة َ
ار ٍة َ
ِح َ
ط َعنُوهَُ ،و َينُو ُحونَ َ
علَ ْي ِه َك َم ْن ه َُو فِي َم َر َ
علَى َوحِ ي ٍد لَهَُ ،و َي ُكونُونَ فِي َم َر َ
ظ ُرونَ ِإلَ َّ
علَ ْي ِه َكنَائ ٍ
ِي الَّتِي ُج ِر ْحتُ
النبوات ما تم من قتل المسيح في وطنة وسط شعبة وأهلة ( زك  .. ) 6 : 13فَيَقُو ُل لَهَُ :ما ه ِذ ِه ْال ُج ُرو ُح فِي يَ َديْكَ ؟ فَيَقُولُ :ه َ
ت أَحِ بَّائِي  ,أيضا نبوة ضرب الراعي وتشتت الرعية التي أستعان بها السيد المسيح في كالمة موجودة حرفيا في ( زك )7 : 13
بِ َها فِي بَ ْي ِ
اِ ْست َ ْيق ْ
الصغَار ِ..
ِي فَتَت َ َ
ب َّ
علَى َر ُج ِل ِر ْفقَتِي ،يَقُو ُل َربُّ ْال ُجنُودِ .اِض ِْر ِ
سي ُ
علَى ِ
شتَّتَ ْالغَنَ ُمَ ،وأَ ُر ُّد يَدِي َ
يَ ،و َ
ْف َ
ِظ يَا َ
علَى َرا ِع َّ
الراع َ
جميع هذة النبوات تمت كأحداث في المجئ األول للسيد المسيح حرفيا وكما نطق بها النبي تماما بال تغيير أو حتي إدعاء أنها كانت رموز
رغم الفارق الزمني الكبير بين النطق بالنبوة وتحقيقها وهو أكثر من خمسة قرون  .الذي يثير الدهشة والتعجب أن كثير من الوعاظ و
الخدام يقبلون بحرفية نبوات المجئ األول وال يقبلون بحرفية نبوات المجئ الثاني بل يصرون علي أنها مجرد رموز  ,وهذا هو الفخ
الذي وقع فية اليهود والسبب األساسي لعدم إيمانهم بالرب يسوع متجسدا ألنهم فسروا جميع النبوات التي قيلت عنة تفسيرا رمزيا
فخسروا كل شيئ ولم يستطيعوا إدراك زمن تحقيق النبوة
وتعتبر الضيقة العظيمة أو ضيقة يعقوب ضمن أحداث المجيئ الثاني للرب ولكن لألسف يهرب الكثير من خدام الكلمة إلي الرموز
فتصير ضيقة يعقوب هي ضيقات الكنيسة وتصير كل مضايقات األمم لشعب اليهود في نهاية األزمنة هي إضطهادات الشعوب للكنيسة
تصير كل النبوات المكتوبة عن خالص للبقية التقية من اليهود سواء في العهد الجديد أو القديم كما لو كانت غير موجودة  ..شئ مؤسف
الربُّ بَا ِس ُ
ان فِي دَاخِ ِل ِه ..
س َم َاوا ِ
ط ال َّ
علَى ِإس َْرائِيلَ .يَقُو ُل َّ
ي َكالَ ِم َّ
ِس األ َ ْر ِ
الر ِ
ت َو ُم َؤس ُ
ب َ
اإل ْن َ
وح ِ
س ِ
 ( +زك َ .. )1 : 12و ْح ُ
ض َو َجابِ ُل ُر ِ
سبق ان درسنا كلمة (وحي) عند دراسة سفر أشعياء وهي في اللغة العبرية (ماسا) وتعني حمل ثقيل أو مصيبة وال عالقة لها بالمتعارف
علية في اللغة العربية  ,والكلمة هنا في موضعها الصحيح حيث ان األصحاحات الثالثة األخيرة من سفر زكريا تسلط األضواء علي كثير
من تفاصيل وأحداث ضيقة يعقوب  ,والجدير بالذكر أنة في وقت كتابة زكريا لهذة النبوة لم يكن هناك أي كيان أو مملكة بأسم إسرائيل
ألنها كانت قد ذهبت إلي السبي اآلشوري منذ أكثر من ثالثة قرون وعندما عاد نحميا من السبي البابلي لم يكن معة غير سبط يهوذا فقط
إذن فنبوة زكريا تخص الوضع في المستقبل وهذا ما تم فعليا بعد قيام دولة إسرائيل سنة  , 1948وعلية كلمة (وحي) هي ضيقات كثيرة
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ومتنوعة تنتظر دولة إسرائيل في المستقبل أو ما نعرفة اآلن بأسم ضيقة يعقوب أو الضيقة العظيمة ,والضيقة علي يعقوب ناتجة أوال
يع ال ُّ
ب
ور َ
من  :تهديد البالد المجاورة ألسرئيل أي البالد العربية واألسالمية ( زك  .. )2 : 12هأَنَذَا أ َ ْج َع ُل أ ُ ُ
شعُو ِ
ِيم كَأْ َ
شل َ
س ت ََرنُّ ٍ
ح ِل َجمِ ِ
ض  ..ولكن نتيجة هذة الضيقة
علَ ْي َها ُك ُّل أ ُ َم ِم األ َ ْر ِ
َح ْولَ َها  ..ثانيا من بالد أخري كثيرة ليست مجاورة ألسرائيل ( زك َ .. )3 : 12ويَ ْجتَمِ ُع َ
س َهالَكَ ُك ِل األ ُ َم ِم اآلتِينَ
ستكون هالك لجيوش جميع الدول المجاورة وغير المجاورة ( زك َ .. )9 : 12ويَ ُكونُ فِي ذلِكَ ْاليَ ْو ِم أَنِي أ َ ْلتَمِ ُ
ِيم  ..أما للباقيين من دولة إسرائيل ستدرك في النهاية الخالص من خالل المسيا الذي رفضوة في المجئ األول كما قال بولس
ور َ
علَى أ ُ ُ
َ
شل َ
وب ..
س َي ْخلُ ُ
ع ْن َي ْعقُ َ
ور َ
س َي ْخ ُر ُج مِ ْن ِ
ص َجمِ ي ُع ِإس َْرائِيلََ .ك َما ه َُو َم ْكتُوبٌ َ « :
الرسول  ( ..رو َ .. )26 : 11وه َكذَا َ
ص ْه َي ْونَ ْال ُم ْن ِقذُ َو َي ُر ُّد ْالفُ ُج َ
يع ال ُّ
ِيم  ..ربما يبدو الكالم
ور َ
ور َ
ار أ ُ ُ
( زك  .. )2 : 12هأَنَذَا أَ ْجعَ ُل أ ُ ُ
شعُو ِ
ب َح ْولَ َهاَ ،وأ َ ْيضاا َ
علَى يَ ُهوذَا ت َ ُكو ُن فِي حِ َ
ص ِ
ِيم كَأْ َ
شل َ
شل َ
س ت ََرنُّ ٍ
ح ِل َجمِ ِ
في هذة اآلية غير منطقي ألن يهوذا عاصمتها أورشليم فكيف تكون يهوذا في حصار أورشليم !!؟ وكانت هذة اآلية لغزا حيرت كثيرين
من المفسرين ولكننا اآلن في القرن الحادي والعشرين ومع أقتراب تحقيق هذة النبوة ندرك أنة أجزاء كبيرة من مملكة يهوذا القديمة ليست
كلها تحت سيطرة اليهود لكنها تخضع لسيطرة عرب فلسطين الساكنين في قطاع غزة والضفة الغربية ولهم مواقف عدائية معروفة ضد
كيان دولة إسرئيل وخاصة التقسيم الجغرافي للعاصمة أورشليم .
الربُّ  ،أ َ َّن ث ُ ْلثَي ِْن مِ ْن َها يُ ْق َ
ث يَ ْبقَى فِي َهاَ .وأ ُ ْدخِ ُل الثُّ ْل َ
َانَ ،والث ُّ ْل َ
ار،
ض ،يَقُو ُل َّ
( زك َ .. )8 : 13ويَ ُكو ُن فِي ُك ِل األ َ ْر ِ
ث فِي النَّ ِ
ان َويَ ُموت ِ
طعَ ِ
الربُّ إِل ِهي ...
ب .ه َُو يَ ْدعُو بِا ْسمِ ي َوأَنَا أ ُ ِجيبُهُ .أَقُولُ :ه َُو َ
ص ْال ِف َّ
ش ْعبِيَ ،وه َُو يَقُولَُّ :
ص ُه ْم َك َم ْح ِ
َوأ َ ْم َح ُ
ضةَِ ،وأ َ ْمتَحِ نُ ُه ُم ا ْمتِ َحانَ الذَّ َه ِ
من الشواهد القوية التي تشهد علي ان ضيقة يعقوب هي ضيقة خاصة جدا باليهود رغم انها ضيقة عامة علي الشعوب المتواجدة في ذلك
الوقت  ,واآلية تشير إلي هالك أو موت ثلثي عدد اليهود سواء المتواجدين في أرض إسرائيل أو في بقاع مختلفة في العالم  ,جدير بالذكر
ان هالك ثلثي عدد اليهود في الضيقة العظيمة هي حقيقة كتابية ذكرها الكتاب المقدس في أكثرمن موضع علي سبيل المثال (حز)12: 5
ْ
ْ
ث يَ ْسقُ ُ
سيْفِ مِ ْن َح ْولِكِ َ ،وثُلُ ٌ
وع يَ ْفن َْونَ فِي َوسْطِ كِ َ .وثُلُ ٌ
س ْيفاا َو َرا َءهُ ْم  ..وأيضا
ط بِال َّ
ث أُذَ ِري ِه فِي ُك ِل ِريحٍَ ،وأَ ْست َ ُّل َ
ثُلُثُكِ يَ ُموتُ بِال َوبَإَِ ،وبِال ُج ِ
س ٍام ( ..رؤ )19 : 16
ار ِ
ت ْال َمدِينَةُ ْال َعظِ ي َمةُ ثَالَثَةَ أ َ ْق َ
ص َ
في العهد الجديد تكلم يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا عن نفس الحقيقة َ ..و َ
والثلث األخير المتبقي سينضم إلي شعب اللة وكنيستة ألنهم سيقبلون المسيح مخلصا ويرفضون ضد المسيح وسيكون ذلك سبب أستشهاد
اآلالف منهم وهم البقية التقية الذين تكلم عنهم بولس الرسول في رسالة رومية ( رو  .. ) 5: 11فَكَذلِكَ فِي َّ
اض ِر أَ ْيضاا قَ ْد
ان ْال َح ِ
الز َم ِ
صلَ ْ
َارنَا فِي ِه
س َ
ت بَ ِقيَّةٌ َح َ
ار النِ ْع َم ِة  ..وهم مختارون حسب النعمة تماما مثلما حدث مع كنيسة العهد الجديد ( أف َ .. )4: 1ك َما ا ْخت َ
َح َ
ب ا ْختِيَ ِ
ِيس ْالعَالَ ِمِ ،لنَ ُكونَ قِدِيسِينَ َوبِالَ لَ ْو ٍم قُدَّا َمهُ فِي ْال َم َحبَّ ِة ..وهؤالء المختارون ذكرهم السيد المسيح في حديثة عن أحداث األيام األخيرة
قَ ْب َل ت َأْس ِ
ص ُر ت ِْلكَ األَيَّا ُم ..
ص ْر ت ِْلكَ األَيَّا ُم لَ ْم َي ْخلُ ْ
سدٌَ .ولك ِْن ألَجْ ِل ْال ُم ْخت َِارينَ تُقَ َّ
(مت َ .. )22 : 24ولَ ْو لَ ْم تُقَ َّ
ص َج َ
ملحوظة  :حاول الكثير من الوعاظ أو الخدام الذين اليؤمنون بأحداث المجئ الثاني بما فيها من فناء أو هالك ثلثي اليهود حسب ما جاء
في ( زك  )8 : 13أن يدعوا ان النبوة تمت في وقت هتلر عندما قتل حوالي ستة ماليين من اليهود في أوروبا  ,وتقول األحصائيات أن
تعداد اليهود في العالم كلة في زمن هتلر كان حوالي  16مليون نسمة وبالتالي لم يقتل هتلر ثلثي هذا الرقم لكي تتم النبوة ..
وهناك سبب آخر وهو ان الثلث المتبقي سيدخل نار التنقية التي تؤدي إلي أيمان اليهود في النهاية بالرب يسوع وهذا بخالف الواقع حيث
ان الكثيرين جدا من الناجيين من مذبحة هتلر ألتجأ إلي أأللحاد ومازالت الغالبية العظمي من اليهود بعيدة كل البعد عن المسيح .
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تقريب ا كل أنبياء العهد القديم تنبأوا عن عودة مرتقبة من الشعب اليهودي إلي حظيرة الرب مرة أخري في مستقبل األيام بعد ان يجتازوا
في نار التجارب القاسية ( زك َ .. )9 : 13وأ ُ ْدخِ ُل الث ُّ ْل َ
ب .ه َُو يَ ْدعُو بِاسْمِ ي
ص ْال ِف َّ
ص ُه ْم َك َم ْح ِ
ارَ ،وأ َ ْم َح ُ
ضةَِ ،وأ َ ْمتَحِ نُ ُه ُم ا ْمتِ َحانَ الذَّ َه ِ
ث فِي النَّ ِ
ش ْعباا َوأَنَا أ َ ُكونُ لَ ُك ْم إِل اها».
الربُّ إِل ِهي  ..ومن قبلة قال أرميا ( أر َ .. )22 : 30وت َ ُكونُونَ لِي َ
َوأَنَا أ ُ ِجيبُهُ .أَقُولُ :ه َُو َ
ش ْعبِيَ ،وه َُو يَقُولَُّ :
ِيم
ور .الَ َي ْرتَ ُّد ُح ُم ُّو َ
ب َّ
ض ٍ
ه َُو َذا زَ ْو َب َعةُ َّ
ع َلى َر ْأ ِس األ َ ْش َر ِار َيث ُ ُ
ار ٌ
الر ِ
ض ِ
الر ِ
غ َ
فَ .
ب ت َ ْخ ُر ُج ِبغَ َ
ب ،ن َْو ٌء َج ِ
ب َحتَّى َي ْف َعلََ ،و َحتَّى يُق َ
اص َد قَ ْل ِبهِ .فِي آخِ ِر األَي َِّام ت َ ْف َه ُمونَ َها أيضا حزقيال النبي قال نفس الكالم بطريقة مختلفة في ( حز َ .. )19 : 11وأُعْطِ ي ِه ْم قَ ْلباا َواحِ داا،
َمقَ ِ
ِضي َويَ ْحفَ ُ
ظوا أَ ْح َكامِ ي
ب لَ ْح ٍمِ ،ل َك ْي يَ ْسلُ ُكوا فِي فَ َرائ ِ
ب ْال َح َج ِر مِ ْن لَحْمِ ِه ْم َوأُعْطِ ي ِه ْم قَ ْل َ
َوأَ ْجعَ ُل فِي دَاخِ ِل ُك ْم ُرو احا َجدِيدااَ ،وأ َ ْن ِزعُ قَ ْل َ
ش ْعباا ،فَأَنَا أ َ ُكو ُن لَ ُه ْم إِل اها  ..وبطريقة واضحة جدا يردد أشعياء نفس المعني عن البقية التقية الراجعة لحضن
َويَ ْع َملُوا بِ َهاَ ،ويَ ُكونُوا لِي َ
ش ْع ِب ِه ..
الرب في ( أش  .. )5 : 28فِي ذلِكَ ْال َي ْو ِم َي ُكو ُن َربُّ ْال ُجنُو ِد ِإ ْكلِي َل َج َمال َوت َا َج َب َهاءٍ ِل َب ِقيَّ ِة َ
هذا هو فكر اللة وقصدة في تذكية األيمان في حياة الشعوب أو األفراد  ,وكما قال بطرس الرسول في ( 1بط  .. ) 7-6 : 1الَّذِي ِب ِه
ب ْالفَانِيَ ،م َع
تَ ْبتَ ِه ُجونَ َ ،م َع أَنَّ ُك ُم اآلنَ ِ -إ ْن َكانَ يَ ِجبُ  -تُحْ زَ نُونَ يَس ا
ِي أَثْ َم ُن مِ نَ الذَّ َه ِ
ب ُمتَن َِو َ
ار َ
ِيرا بِت َ َج ِ
عةٍِ ،ل َك ْي تَ ُكونَ ت َْز ِكيَةُ ِإي َمانِ ُك ْمَ ،وه َ
ِيح  ..فرغم فرحنا كمسيحيين بالرب يسوع ونعمة الخالص و
ْح َو ْالك ََرا َم ِة َو ْال َم ْج ِد ِع ْن َد ا ْستِ ْعالَ ِن يَ ُ
سو َ
أَنَّهُ ي ُْمت َ َح ُن بِالنَّ ِ
ع ْال َمس ِ
ار ،تُو َج ُد ل ِْل َمد ِ
التبرير فهذا اليمنع ان اللة قد يسمح أحيانا بالدخول في تجارب متنوعة ليزداد ثباتنا فية وهذة التجارب وصفها بطرس الرسول ( بالحزن
اليسير ) وهذا اليقارن بالمرة بما سيمر فية اليهود األتقياء في نهاية األزمنة حتي يقبلوا المسيح مخلصا لهم .
يع ال ُّ
ب َح ْولَ َها ..بسبب ترنح الشعوب المجاورة ألسرئيل وفشلهم في
ور َ
 ( +زك  .. )2 : 12هأَنَذَا أَ ْج َع ُل أ ُ ُ
شعُو ِ
ِيم َكأ ْ َ
شل َ
س ت ََرنُّ ٍ
ح ِل َجمِ ِ
أنتزاع أورشليم ( مدينة القدس حاليا) من اليهود  ,ستتحول هذة الحرب من أقليمية إلي حرب عالمية تشمل شعوب ودول كثيرة لها عداء
مع اسرائيل في ذلك الوقت  ,وسواء الحرب األقليمية أو العالمية فهي كلها أحداث في ضيقة يعقوب أضف أليها غضب ومطاردات ضد
المسيح لهم في كل مكان
ت يَ ُهوذَاَ ،وأَض ِْربُ ُك َّل
علَى بَ ْي ِ
( زك  .. )4 : 12فِي ذلِكَ ْاليَ ْو ِم ،يَقُو ُل َّ
ي َ
ونَ .وأَ ْفتَ ُح َ
الربُّ  ،أَض ِْربُ ُك َّل فَ َر ٍس ِب ْال َحي َْرةِ َو َرا ِكبَهُ ِب ْال ُجنُ ِ
ع ْينَ َّ
َخ ْي ِل ال ُّ
ب بِ ْالعَ َمى  ..الفرس أو الخيل أو الفرسان كلها أدوات حرب في العصور القديمة ولها حاليا بديل في العصر الحديث من
شعُو ِ
طائيرات أو دبابات أو المسيرات  ,ومن سياق الكالم في هذة اآلية يتضح التدخل الفعلي للرب للتشويش علي أجهزة الرادار والرصد
والتحكم وتحديد المواقع التي تعتمد عليها كل الحروب الحديثة .
عاتِ ،فَيَ ْن ُ
ي ،الَّذِي َ
علَ ْي ِه
ور َ
علَى بَ ْي ِ
علَى ُ
( زك َ .. )10 : 12وأُف ُ
ان أ ُ ُ
طعَنُوهَُ ،ويَنُو ُحونَ َ
ض ُّر َ
ِيم ُرو َح النِ ْع َم ِة َوالتَّ َ
ت َد ُاو َد َو َ
ِيض َ
س َّك ِ
ظ ُرونَ إِلَ َّ
شل َ
علَى بِ ْك ِر ِه  ..سيكتشف أتقياء اليهود أن الرب تدخل فعال في حروبهم
ارةٍ َ
ارةٍ َ
ِح َ
علَ ْي ِه َك َم ْن ه َُو فِي َم َر َ
علَى َوحِ ي ٍد لَهَُ ،ويَ ُكونُونَ فِي َم َر َ
َكنَائ ٍ
لنصرتهم وحمايتهم بأفشال مخططات األعداء  ,وتصيرهذة الحروب نقطة تحول في التفكير اليهودي وتالمس للروح القدس مع بصيرتهم
الروحية ويدركون بعدها بشاعة ما فعلوة في السيد المسيح ويندمون في مرارة ويقبلون بة مخلصا لهم .
وهذة النبوة لها أكثر من تحقيق مثلما هو الحال في غالبية النبوات  :التحقيق األول تم في المجئ األول للرب يسوع وطعنة بحربة في
جانبة (يو  , )34: 19أما التحقيق الكامل لهذة النبوة فيرتبط بأحداث المستقبل أو النهاية والتي أنفرد بها سفر الرؤيا ( رؤ  .. )7: 1ه َُوذَا
ست َ ْن ُ
عي ٍْنَ ،وا َّلذِينَ َ
ض .نَ َع ْم آمِ ينَ  ..وهي نبوة مازالت تنتظر التحقيق
َيأْتِي َم َع ال َّ
علَ ْي ِه َجمِ ي ُع قَ َبائِ ِل األ َ ْر ِ
س َحا ِ
ط َعنُوهَُ ،و َينُو ُح َ
ظ ُرهُ ُك ُّل َ
بَ ،و َ
حيث أنة لم يحدث نوح من جميع قبائل األرض في المجيئ األول .
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( زك  .. )7 : 13اِ ْست َ ْيق ْ
شتَّتَ ْالغَنَ ُم  ..يري بعض
ِي فَتَتَ َ
ب َّ
علَى َر ُج ِل ِر ْفقَتِي ،يَقُو ُل َربُّ ْال ُجنُودِ .اِض ِْر ِ
سي ُ
يَ ،و َ
ْف َ
ِظ يَا َ
علَى َرا ِع َّ
الراع َ
الوعاظ والخدام الذين ينكرون ان هناك ضيقة تخص اليهود وحدهم في نهاية األزمنة بأن هذة اآلية تحققت في المجيئ األول وحجتهم في
ذلك ان السيد المسيح أستشهد بكلمات هذة اآلية قبل ذهابة إلي الصليب في ( مر  .. )27 : 14إِ َّن ُكلَّ ُك ْم تَ ُ
ي فِي ه ِذ ِه اللَّ ْيلَةِ ،ألَنَّهُ
ش ُّكونَ فِ َّ
اف  ..وهذا يعكس بعض القصور في فهم النبوات التي كثيرا ما تشير إلي المجيئ األول والثاني
َم ْكتُوبٌ  :أَنِي أَض ِْربُ َّ
ِي َفتَت َ َب َّد ُد ْالخِ َر ُ
الراع َ
ئ ال َّ
ط ِريقَ أ َ َمامِ يَ .ويَأْتِي بَ ْغتَةا ِإلَى َه ْي َك ِل ِه الس َِّي ُد الَّذِي ت َْطلُبُونَهُ،
في نفس اآلية وكمثال لهذا نبوة ( مال  .. )1: 3هأَنَذَا أ ُ ْر ِس ُل َمالَكِي فَيُ َه ِي ُ
س ُّرونَ بِهِ .ه َُوذَا يَأْتِي ،قَا َل َربُّ ْال ُجنُودِ» َو َم ْن يَحْ تَمِ ُل يَ ْو َم َم ِجيئِهِ؟ َو َم ْن يَثْبُتُ ِع ْن َد ُ
ص،
َار ْال ُم َم ِح ِ
َو َمالَكُ ْالعَ ْه ِد الَّذِي ت ُ َ
ورهِ؟ ألَنَّهُ مِ ثْ ُل ن ِ
ظ ُه ِ
ب ،تَ ْق ِد َمةا بِ ْالبِ ِر ..
ب َو ْال ِف َّ
صا َو ُمن َِقياا ل ِْل ِف َّ
ضةِِ ،ليَ ُكونُوا ُمقَ َّربِينَ ل َّ
َان ْالقَ َّ
ِس ُم َم ِح ا
ِلر ِ
صفِي ِه ْم كَالذَّ َه ِ
ار .فَيَ ْجل ُ
ضةِ .فَيُنَقِي بَنِي الَ ِوي َويُ َ
ص ِ
َومِ ثْ ُل أ َ ْشن ِ
وهي آية تتكلم عن إرسالية يوحنا المعمدان ليعد الطريق أمام السيد المسيح ( في المجيئ األول ) وأيضا في نفس اآلية تتكلم عن إرسالية
أيليا النبي لتثبيت أيمان اليهود في أحداث المجيئ الثاني  .وربما التدقيق في قراءة كال من ( مال  ( , )3 :3مال  )4 : 3نستطيع أستنتاج
أن الضيقة العظيمة هي خاصة لليهود فقط وليست لكنيسة العهد الجديد .
ور َ
اربَةِ ،فَتُؤْ َخذُ ْال َمدِينَةَُ ،وت ُ ْن َهبُ
( زك  .. )1 : 14ه َُوذَا يَ ْو ٌم ل َّ
علَى أ ُ ُ
ِلر ِ
سطِ كِ َ .وأَجْ َم ُع ُك َّل األ ُ َم ِم َ
سلَبُكِ فِي َو َ
س ُم َ
ب يَأْتِي فَيُ ْق َ
ِيم ل ِْل ُم َح َ
شل َ
ب الَ ت ُ ْق َ
س ْبيَِ ،وبَ ِقيَّةُ ال َّ
اربُ ت ِْلكَ األ ُ َم َم َك َما فِي يَ ْو ِم
ف ْال َمدِينَ ِة إِلَى ال َّ
سا ُءَ ،ويَ ْخ ُر ُج نِ ْ
ط ُع مِ نَ ْال َمدِينَ ِة فَيَ ْخ ُر ُج َّ
ش ْع ِ
ص ُ
ْالبُيُوتُ َ ،وت ُ ْف َ
ض ُح النِ َ
الربُّ َويُ َح ِ
َح ْربِهِ ..،آية تسلط األضواء علي حقيقة ضيقة يعقوب وبعض ما سيحدث بها من كوارث علي الشعب اليهودي  ,واآلية المذكورة في
(زك  )8 : 13مع هذة اآلية تمثل وحدة متكاملة تشرح جوانب من ضيقة يعقوب
المعروف ان زكريا كتب هذة النبوة سنة  520ق.م ومنذ ذلك الوقت حتي يومنا الحالي لم تتم هذة النبوة  ,ومن يدعي أنها تمت إما في
أحداث ثورة المكابيين أو بعد هجوم تيطس الروماني علي أورشليم  ,ينسي حقيقة هامة أنة ليس هناك إجتماع ألمم عديدة في الهجوم علي
أورشليم  ,وينسي أيضا ان هناك خالص للرب لليهود في نفس اآلية وهذا لم يحدث إطالقا في ثورة المكابيين أوبعد هجوم تيطس
الروماني بل أنتهي الوضع بالدمار الشامل وتشتت اليهود في كل العالم  ,إذن هذة النبوة مازالت تنتظر التحقيق في األيام األخيرة
ونالحظ ان زكريا النبي أطلق علي هذا اليوم الذي ستحدث فية كل هذة الكوارث ( يوم الرب )  ,وهي نفس التسمية التي أختارها يوئيل
ب قَا ِد ٌم ،ألَنَّهُ
ص ِوتُوا فِي َجبَ ِل قُ ْدسِي! ِليَ ْرت َ ِع ْد َجمِ ي ُع ُ
ض أل َ َّن يَ ْو َم َّ
ان األ َ ْر ِ
الر ِ
ق فِي ِ
ص ْهيَ ْونَ َ .
س َّك ِ
النبي في ( يؤ  .. ) 2-1 : 2اِض ِْربُوا بِ ْالبُو ِ
قَ ِريبٌ  :يَ ْو ُم َ
يرهُ ُم ْنذُ األَزَ ِلَ ،والَ َي ُكونُ أَ ْيضاا
علَى ْال ِجبَا ِلَ .
ظالَ ٍم َوقَت ٍَام ،يَ ْو ُم َ
ضبَا ٍ
شعْبٌ َكث ٌ
ي لَ ْم يَ ُك ْن نَظِ ُ
ب ،مِ ثْ َل ْالفَ ْج ِر ُم ْمتَدًّا َ
غي ٍْم َو َ
ِير َوقَ ِو ٌّ
ورَ ،و ُك ُّل ْال ُم ْست َ ْك ِب ِرينَ َو ُك ُّل فَا ِعلِي ال َّ
ش ِر
َب ْع َدهُ ِإلَى ِسنِي َد ْو ٍر فَ َد ْو ٍر  ..تكلم عنة مالخي في ( مال  .. )1 : 4فَ ُه َوذَا َيأْتِي ْال َي ْو ُم ْال ُمت َّ ِق ُد كَالتَّنُّ ِ
يَ ُكونُونَ قَ ًّ
صالا َوالَ فَ ْرعاا  ..وكان مالخي أكثر دقة  ,فربط بين هذا الحدث
شاَ ،ويُ ْح ِرقُ ُه ُم ْاليَ ْو ُم اآلتِي ،قَا َل َربُّ ْال ُجنُودِ ،فَالَ يُ ْبقِي لَ ُه ْم أ َ ْ
بْ ،اليَ ْو ِم
ي قَ ْب َل َم ِجيءِ يَ ْو ِم َّ
الر ِ
( يوم الرب) وبين رجوع أيليا وأخنوخ أي في وقت النهاية في (مال  .. )5 :4هأَنَذَا أ ُ ْر ِس ُل إِلَ ْي ُك ْم إِي ِليَّا النَّبِ َّ
سي ِْن
َّآن أ َ ْلفاا َومِ ئَتَي ِْن َوسِتِينَ يَ ْو اما ،الَبِ َ
ْالعَظِ ِيم َو ْال َم ُخوفِ  ..أو المنارتان حسب سفر الرؤيا ( رؤ َ .. ) 3 : 11و َ
سأُعْطِ ي ِلشَا ِه َد َّ
ي ،فَيَتَنَب ِ
ان هُ َما َّ
ض ..
ُم ُ
ب األ َ ْر ِ
ام َر ِ
َان َو ْال َمن َ
َان ْالقَا ِئ َمت ِ
َارت ِ
الز ْيتُونَت ِ
سو احا» .هذَ ِ
َان أ َ َم َ

لألسف بعض المفسرين أساء فهم اآليات الثالثة األولي من ( زكريا )14وأعتبروا ان أورشليم هي الكنيسة وان أعداء الكنيسة هم غير
المؤمين أو الشياطين وان اللة في النهاية سيحارب أعداء كنيستة وينصرهم علييهم علي أساس أنها حرب روحية ضد الكنيسة وهذا
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بالطبع غير صحيح  .. ,لماذا ؟؟  ..ألن اللة يستحيل أن يجمع أعداء الكنيسة عليها للمحاربة ( زك  )2 :14وتكون النتيجة أن تؤخذ
المدينة  ..أي الكنيسة  !!!..هل هذا معقول ؟  ..ثم ما هي المعاني الروحية وراء تعبيرات " تنهب البيوت " أو " تفضح النساء " !!.
ثم ان كلمة ( للمحاربة) التعني حروب روحية ألنها في األصل العبري مكتوبة ( ملخمة) وهذا التعبير يشبة ( ملحمة) في العربية وهي
معركة حربية عسكرية بين الجيوش  ,لهذا فأن المقصود هو حروب ومعارك يخوضها اليهود في نهاية األيام .
ليس هناك ما يمنع أن نتأمل روحيا في النص الكتابي ولكن من الخطأ الشديد أستبعاد المعني المباشر لألية وإال لن نعرف مقاصد اللة
ولن نفهم أي شيئ .
سطِ كِ  ..أن المقصود
ولألسف بعض الوعاظ و الخدام يفسرون اآلية األولي من (زك  .. )1 :14ه َُوذَا يَ ْو ٌم ل َّ
ِلر ِ
سلَبُكِ فِي َو َ
س ُم َ
ب يَأْتِي فَيُ ْق َ
من اآلية هو ان الرب يسوع بعد رفض اليهود لة قام بتقسيم النعمة و البركات التي كانت مخصصة لليهود علي المسيحيين وأن تصير
الكنيسة هي شعبة المختار بدال من اليهود وأن الرب يجمع األمم لمحاربة الشعب اليهودي الخاطئ وأن الذي يقوم بهذا التقسيم هو الرب
يسوع نفسة  ..وهنا أيضا يحولون فعل (يقسم) من مبني للمجهول إلي مضارع تام عكس النص العبري في النبوة .
والغريب في الموضوع هو كيف يحرض الرب كنيسة األمم لمحاربة اليهود !!؟ هل هذة هي المبادئ التي تعلمها لنا الكنيسة !؟
القديس كيرلس عمود الدين في كتابة ( تفسير سفر زكريا) ص  211قال عن هذة اآلية  :أنها تتحدث حرفيا عن عقاب األمة اليهودية
عسكريا من خالل أعداء اليهود ..رغم أن هذا القديس كان معروفا بالتفسير الرمزي في كتاباتة .

مشكلة بعض الخدام هو عدم الثبات علي مبدأ واحد  ..عندما يكون الكالم في النص النبوي عن القضاء علي اليهود يقولون أن هذا نص
علَى
ينطبق (حرفيا) علي اليهود بسبب تمردهم ورفضهم للرب يسوع  ..ولكن عندما تكون هناك بركة مثال ( زك َ .. )10 : 12وأُف ُ
ِيض َ
ت  ..يقولون ان هذا هذا النص يتحقق ( رمزبا) في كنيسة العهد الجديد وليس لة
ور َ
عا ِ
بَ ْي ِ
علَى ُ
ان أ ُ ُ
ض ُّر َ
ِيم ُرو َح النِ ْع َم ِة َوالتَّ َ
ت َد ُاو َد َو َ
س َّك ِ
شل َ
عالقة اليهود !!؟؟ ..ورفض هؤالء الخدام ان تكون هناك محبة أو رحمة من اللة لشعبة القديم  ,تعمي بصيرتهم عن الفهم الحقيقي لكلمة
( أفيض) في اآلية السابقة وهي في العبرية (شفك) أو في العربية (سفك) أو ( سكب)  ,وهي نفس الكلمة التي أستخدمها يوئيل النبي
علَى ُك ِل
ليصف حلول الروح القدس علي المؤمنين أوال  :في كنيسة العهد الجديد ( يؤ َ .. )28 : 2ويَ ُكو ُن بَ ْع َد ذلِكَ أَنِي أَ ْس ُكبُ ُروحِ ي َ
بَش ٍَر ،فَيَتَنَبَّأ ُ بَنُو ُك ْم َوبَنَات ُ ُك ْمَ ،ويَ ْحلَ ُم ُ
شبَابُ ُك ْم ُر اؤى  ..ونفس هذة النبوة لها تحقيق آخر في النهاية ( يؤ .. )29 : 2
شيُو ُخ ُك ْم أ َ ْحالَ اماَ ،ويَ َرى َ
َان.
ِب فِي ال َّ
ضَ ،د اما َون ا
س َماءِ َواأل َ ْر ِ
ع َجائ َ
اإل َماءِ أ َ ْس ُكبُ ُروحِ ي فِي ت ِْلكَ األَي َِّامَ ،وأُعْطِ ي َ
علَى ْال َع ِبي ِد أ َ ْيضاا َو َ
َو َ
َارا َوأَعْمِ َدةَ ُدخ ٍ
علَى ِ
س ِإلَى ُ
تَت َ َح َّو ُل ال َّ
وف ..
ظ ْل َمةٍَ ،و ْالقَ َم ُر ِإلَى َد ٍم قَ ْب َل أ َ ْن يَ ِجي َء يَ ْو ُم َّ
ب ْال َعظِ ي ُم ْال َم ُخ ُ
الر ِ
ش ْم ُ
ونتيجة التحقيق الثاني لهذة النبوة هو رجوع الشعب اليهودي مرة ثانية إلي حظيرة األيمان وقبولهم السيد الرب مخلصا وفاديا لنفوسهم وقد
عبر يؤييل النبي عن حقيقة قبول اليهود للروح القدس في نهاية األزمنة في هذة اآلية  ( ..يؤ َ .. ) 32 : 2و َي ُكونُ أَ َّن ُك َّل َم ْن َي ْدعُو ِباس ِْم
الربُّ ..
ور َ
الربُّ َ .و َبيْنَ ْال َباقِينَ َم ْن َي ْدعُوهُ َّ
ِيم ت َ ُكو ُن نَ َجاة ٌَ ،ك َما قَا َل َّ
َّ
ص ْه َي ْونَ َوفِي أ ُ ُ
الر ِ
ب َي ْن ُجو .ألَنَّهُ فِي َج َب ِل ِ
شل َ
فقساوة القلب التي يجتازها اليهود اآلن لن تدوم إلي األبد ولكنها ستتوقف بعد دخولهم إلي الضيقة العظيمة وتعرفهم عن قرب علي الرب
صلَ ْ
ت
اإل ْخ َوة ُ أ َ ْن ت َ ْج َهلُوا هذَا الس َِّرِ ،لئَالَّ ت َ ُكونُوا ِع ْن َد أَ ْنفُ ِس ُك ْم ُح َك َما َء :أ َ َّن ْالقَ َ
س َاوة َ قَ ْد َح َ
يسوع من خالل هذة الضيقة  ..فَإِنِي لَسْتُ أ ُ ِري ُد أَيُّ َها ِ
ُج ْزئِيًّا ِإلس َْرائِي َل ِإلَى أ َ ْن َي ْد ُخ َل مِ ْل ُؤ األ ُ َم ِم ..
أما الباقيين المذكورين في نبوة يؤييل النبي فهم البقية التقية الراجعة إلي كنيسة الرب حسب ( أش  .. ) 21 : 10ت َْرج ُع ْالبَ ِقيَّةُ ،بَ ِقيَّةُ
ِير ..
يَ ْعقُ َ
وب ،إِلَى هللاِ ْالقَد ِ
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 ( +رؤ َ .. ) 1 – 6 : 12و َ
س ْربِلَةٌ بِال َّ
ظ َه َر ْ
علَى َرأْ ِس َها ِإ ْكلِي ٌل مِ ِن اثْنَ ْي
عظِ ي َمةٌ فِي ال َّ
ش ْم ِسَ ،و ْالقَ َم ُر ت َ ْحتَ ِرجْ لَ ْي َهاَ ،و َ
ت آيَةٌ َ
س َماءِ ْ :ام َرأَة ٌ ُمت َ َ
ضةا َو ُمت ََو ِجعَةا ِلت َ ِل َدَ .و َ
س َماءِ  :ه َُوذَا تِن ٌ
ظ َه َر ْ
ُوس
ت آيَةٌ أ ُ ْخ َرى فِي ال َّ
ِي ُح ْبلَى ت َ ْ
س ْبعَةُ ُرؤ ٍ
ِين َ
ص ُر ُخ ُمت َ َم ِخ َ
َ
عظِ ي ٌم أَحْ َم ُر ،لَهُ َ
عش ََر ك َْو َكبااَ ،وه َ
س َماءِ فَ َ
انَ .وذَنَبُهُ يَ ُج ُّر ث ُ ْل َ
ام ْال َم ْرأَةِ ْالعَتِي َدةِ أَ ْن
وم ال َّ
ط َر َح َها إِلَى األ َ ْر ِ
ونَ ،و َ
َو َ
ث نُ ُج ِ
علَى ُرؤُو ِس ِه َ
س ْبعَةُ تِي َج ٍ
عش ََرة ُ قُ ُر ٍ
ضَ .والتِنِي ُن َوقَ َ
ف أ َ َم َ
ت َ ِل َدَ ،حتَّى َي ْبت َ ِل َع َولَ َدهَا َمت َى َولَ َد ْ
ع ْر ِشهِ،
ت .فَ َولَ َد ِ
عى َجمِ ي َع األ ُ َم ِم ِب َع ا
ف َولَ ُدهَا ِإلَى هللاِ َو ِإلَى َ
عتِيداا أ َ ْن َي ْر َ
ت ا ْبناا ذَك اَرا َ
صا مِ ْن َحدِيدٍَ .وا ْختُطِ َ
ت إِلَى ْالبَ ِريَّةَِ ،حي ُ
َو ْال َم ْرأَة ُ ه ََربَ ْ
ض ٌع ُمعَ ٌّد مِ نَ هللاِ ِل َك ْي يَعُولُوهَا هُنَاكَ أَ ْلفاا َومِ ئَتَي ِْن َوسِتِينَ يَ ْو اما ..
ْث لَ َها َم ْو ِ
هذة المرأة المتسربلة بالشمس أجمع الكثير من المفسرين أنها تمثل األمة اليهودية التي خرج منها السيد المسيح والتسربل بالشمس عالمة
علي مجد ينتظر األتقياء من هذة األمة الذين سيضطرون للهروب من بطش ضد المسيح لمدة  1260يوما ( أو  3.5سنوات وهي بداية
الضيقة العظيمة أو منتصف األسبوع األخير من أسابيع دانيال دا  ) 27 : 9كما أنة عالمة مجد لهذة األمة بعد خروج المسيا من هذة
األمة في المجئ األول

السبب الوحيد الذي من أجلة لم تنتهي أو تفني دولة إسرائيل مثل غيرها من الممالك والدول هو وجود عهود بين اللة وأباء هذة األمة
وهذة الوعود والعهود هو ما يميز أمة اليهود وسبب فخرها ومجدها وبسبب أمانة اللة ألغير محدودة في حفظ هذة العهود لم ولن تنتهي
وب لَ ْم ت َ ْفنُوا  ..أما وضع
أمة اليهود وقد عبر مالخي النبي عن هذة الحقيقة في ( مال  .. ) 6 : 3ألَنِي أَنَا َّ
الربُّ الَ أَتَغَي َُّر فَأ َ ْنت ُ ْم يَا بَنِي يَ ْعقُ َ
هذة األمة اآلن فهو متجمد حتي ينتهي الرب من أكتمال كنيسة األمم وبعدها يعود الرب ويفتقد هذة األمة ويخلصها ولكن يعد أجتيازهم
آالم الضيقة العظيمة أوال.
ضةا َو ُمت ََو ِج َعةا ِلتَ ِل َد  ..وهي آالم والدة
ِي ُح ْبلَى ت َ ْ
ص ُر ُخ ُمتَ َم ِخ َ
ضيقة و آالم األمة اليهودية تظهر في آيتان األولي ( رؤ َ .. )2 : 12وه َ
شعب جديد سيذوق أبشع أنواع العذابات إلي ان يصل إلي قبول السيد المسيح فاديا ومخلصا في المجئ الثاني  ,ومن اآليات التي تؤكد
ام ْال َم ْرأَةِ ْالعَتِي َدةِ أَ ْن تَ ِل َدَ ،حتَّى يَ ْبتَ ِل َع
وقوف الشيطان المستمر أمام رجوع هذة األمة إلي اللة مرة أخري ( رؤ َ .. )4 :12والتِنِينُ َوقَ َ
ف أ َ َم َ
َولَ َدهَا َمت َى َولَ َد ْ
ت  ..والفعل ( وقف ) تبدو في اللغة العربية أنها في الماضي ولكنها في األصل اليوناني في زمن ( المضارع المستمر)
أي أنها حالة تحفز ومقاومة مستمرة من الشيطان ضد هذا الشعب .
ت ِإلَى ْالبَ ِريَّةَِ ،حي ُ
واآلية الثانية ( رؤ َ .. ) 6 : 12و ْال َم ْرأ َة ُ ه ََربَ ْ
ض ٌع ُم َع ٌّد مِ نَ هللاِ ِل َك ْي يَعُولُوهَا هُنَاكَ أ َ ْلفاا َومِ ئَتَي ِْن َوسِتِينَ يَ ْو اما ..
ْث لَ َها َم ْو ِ
صورة أخري لضيقة اليهود هو إضطرارهم للهروب المستمر من بطش ضد المسيح وسيكون الهروب هو الحل الوحيد أمام البقية التقية
علَى الس ْ
َّطحِ فَالَ
منهم وهذا الكالم أكد علية الرب يسوع في ( مت  .. ) 16 : 24فَحِ ينَئِ ٍذ ِليَ ْه ُرب الَّذِينَ فِي ْاليَ ُهو ِديَّ ِة إِلَى ْال ِجبَا ِلَ ،والَّذِي َ
ش ْيئااَ ،والَّذِي فِي ْال َح ْق ِل فَالَ يَ ْرج ْع إِلَى َو َرائِ ِه ِليَأ ْ ُخذَ ثِيَابَهُ  ..واآلية في ( رؤ )12تؤكد حقيقة هامة وهي ان مدة ضيقة
يَ ْن ِز ْل ِليَأ ْ ُخذَ مِ ْن بَ ْيتِ ِه َ
ُ
ُوع َواحِ دٍ،
يعقوب أو ضيقة اليهود هي ثالثة سنوات ونصف تماما كما قال دانيال في ( دا َ .. ) 27 : 9ويُث َ ِبتُ َ
ع ْهداا َم َع َكث ِ
ِيرينَ فِي أ ْسب ٍ
ُ
ب  ..حين يظهر ضد
َاح األ َ ْر َج ِ
علَى ْال ُمخ َِر ِ
ي َ
صبَّ ْال َم ْق ِ
ُوع يُ َب ِط ُل الذَّ ِبي َحةَ َوالت َّ ْق ِد َمةََ ،و َ
َوفِي َو َ
اس ُمخ ََّربٌ َحتَّى َيتِ َّم َويُ َ
ض ُّ
علَى َجن ِ
سطِ األ ْسب ِ
المسيح عن حقيقتة في وسط األسبوع األخير أي بعد ثالثة سنوات ونصف .
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وهناك مالحظتان في ( رؤ  .. )12األولي  :ان ضيقة الشعب اليهودي لها مصدران أحدهم بشري يظهر في حصار الشعوب المجاورة
ألسرائيل ( زك  )2 : 12أو حصار دولي شامل من جميع الدول ( زك  , ) 3 : 12والمصدر اآلخر شيطاني يأتي كنتيجة مباشرة لطرد
ُض ُّل ْال َعالَ َم ُكلَّهُُ ،
الشياطين إلي األرض ( رؤ  .. ) 9 : 12فَ ُ
ش ْي َ
ِيس َوال َّ
ط ِر َح ِإلَى
طانَ  ،الَّذِي ي ِ
ط ِر َح التِنِي ُن ْال َعظِ ي ُمْ ،ال َحيَّةُ ْالقَدِي َمةُ ْال َم ْدع ُُّو ِإ ْبل َ
ضَ ،و ُ
ط ِر َح ْ
ت َم َعهُ َمالَئِ َكتُهُ  ..فكان رد فعل الشيطان هو مزيد من األضطهاد ألتقياء اليهود ( رؤ َ .. ) 13 : 12ولَ َّما َرأَى التِنِينُ أَنَّهُ
األ َ ْر ِ
ُ
ض َ
ط َه َد ْال َم ْرأَة َ الَّتِي َولَ َد ْ
ت االبْنَ الذَّك ََر ..
ض ،ا ْ
ط ِر َح إِلَى األ َ ْر ِ
الثانية  :أن اللة لم ولن يترك األتقياء من اليهود وحدهم في مواجهة هذة الحروب و األضطهادات القاسية  ,وألن اللة يعلم أن مدة الحروب
ستمتد لحوالي ثالثة سنوات ونصف فقد أعد اللة كل ما يلزم لسد أحتياجات اليهود الهاربين من مالجئ للحماية ومن طعام ومن شراب
ت إِلَى ْالبَ ِريَّةَِ ،حي ُ
( رؤ َ .. )6 : 12وا ْل َم ْرأَة ُ ه ََربَ ْ
ض ٌع ُمعَ ٌّد مِ نَ هللاِ ِل َك ْي يَعُولُوهَا هُنَاكَ أَ ْلفاا َومِ ئَت َي ِْن َوسِتِينَ يَ ْو اما ..
ْث لَ َها َم ْو ِ

بعض المفسرين الذين يرفضون فكرة أن هناك إضطهاد خاص باليهود في نهاية األيام  ,يحاولون إلصاق هذا األضطهاد بالكنيسة في
عصور األضطهادات في القرون األولي  ,ولكن هذا غير صحيح أوال  :ألن سفر الرؤيا بصفة عامة جميع أحداثة تتعلق بأحداث نهاية
الزمان وال يسرد تاريخ سابق  ..ثانيا  :أن كلمة ( أضطهد ) في ( رؤ  )13 : 12في النص اليوناني ( ديوكو ) وهي التعني في الحقيقة
أضطهد لكنها تعني حرفيا ( طارد بشدة ) مثل مطاردة الصياد للفريسة  ,وقد أستخدم الرب نفس الكلمة ( ديوكو) في الموعظة علي الجبل
طو َبى ل ِْل َم ْ
( مت ُ .. )10 : 5
ت  ..وعلي أرض الواقع هذا هو الحال بالنسبة للمطاردات
س َم َاوا ِ
ط ُرودِينَ مِ ْن أ َ ْج ِل ْال ِب ِر ،أل َ َّن لَ ُه ْم َم َل ُكوتَ ال َّ
المستمرة والشرسة من ضد المسيح لألتقياء من اليهود .
صنَ َع َح ْرباا َم َع َباقِي نَ ْس ِل َها الَّذِينَ َي ْح َف ُ
ِيح
صا َيا هللاَِ ،و ِع ْن َدهُ ْم َ
ش َها َدة ُ َي ُ
َب ِل َي ْ
سو َ
علَى ْال َم ْرأ َ ِةَ ،وذَه َ
ب التِنِي ُن َ
َض َ
( رؤ  .. )17 : 12فَغ ِ
ظونَ َو َ
ع ْال َمس ِ
المرأة هنا هي األمة اليهودية التي خرج منها المسيا  ,وقد حاول بعض الوعاظ األشارة إلي هذة المرأة علي أنها السيدة العذراء وهم بهذا
يتناسوا حقيقة هامة وهي أن سفر الرؤيا هو سفر نبوي وليس سفر تاريخي بمعني أنة اليؤرخ ألحداث التجسد ولكنة يعني أوال وأخيرا
ع ْال َمسِيحِ ،الَّذِي أَ ْع َ
بأحداث المستقبل أو بمعني أدق أحداث النهاية وهذا واضح من أول آية في السفر ( رؤ  .. )1 : 1إِ ْعالَنُ يَ ُ
سو َ
طاهُ إِيَّاهُ
ب ..
ع ْن قَ ِري ٍ
ع ِبي َدهُ َما الَ بُ َّد أ َ ْن َي ُكونَ َ
ي َ
ُ
هللاِ ،لي ُِر َ
والمعروف ان الحية تمثل أبليس أما التنين فيمثل الثالثي النجس أي أبليس وضد المسيح والنبي الكذاب  ,وغضب التنين معناة مجموعة
من المطاردات واألضطهادات يشنها ضد المسيح علي البقية التقية من اليهود وهم مرة أخري ليست الكنيسة ولكنها تميزت بأنها لديها
شهادة يسوع المسيح أي أنهم قبلوا المسيح مخلصا ولكنهم أيضا يحفظون الوصايا  ,وهذا ما يميز اليهود عن المسيحيين أي وصايا ناموس
موسي وشريعة الناموس .

اآلن أكتملت الصورة  ..فبعد تدخل الدول المجاورة ألسرائيل في الصراع ( زك  , )2 : 12ومن بعدهم كل دول وممالك العالم في
( زك  )3 :12ثم أخيرا تدخل الشيطان وضد المسيح والنبي الكذاب ( رؤ  )17 : 12نكون قد وصلنا إلي قمة الصراع في ضيقة بعقوب
اربُ
وعندها يبدأ الرب في التحرك والتدخل المباشر في هذا الصراع ليسند أوالدة من أتقياء اليهود ( زك  .. )3 :14فَيَ ْخ ُر ُج َّ
الربُّ َويُ َح ِ
ت ِْلكَ األ ُ َم َم َك َما فِي يَ ْو ِم َح ْربِهِ ،يَ ْو َم ْال ِقت َا ِل  ..وتعبير " كما في يوم حربة" هي عودة للماضي وذكريات خروج أسباط اليهود من أرض
مصر بذراع الرب القوية في خروج  , 14أما تعبير " فيخرج الرب " فهو خروج من السماء قرب النهاية  ,وقد أشار القديس يوحنا إلي
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صا ِدقااَ ،و ِب ْال َع ْد ِل َي ْح ُك ُم
هذة المعركة في ( رؤ  .. ) 11- 15 : 19ث ُ َّم َرأَيْتُ ال َّ
س أ َ ْب َي ُ
س َما َء َم ْفتُو َحةاَ ،و ِإذَا فَ َر ٌ
علَ ْي ِه يُ ْد َ
ِس َ
ض َو ْال َجال ُ
عى أ َمِ يناا َو َ
وس ِب َد ٍم،
ب َم ْغ ُم ٍ
س ْر ِب ٌل ِبث َ ْو ٍ
ع ْينَاهُ َكلَ ِهي ِ
َارَ ،و َ
اربُ َ .و َ
ْس أ َ َح ٌد َي ْع ِرفُهُ ِإالَ ه َُوَ .وه َُو ُمتَ َ
بن ٍ
علَى َرأْ ِس ِه تِي َجا ٌن َكث َ
ِيرةٌَ ،و َلهُ ا ْس ٌم َم ْكتُوبٌ لَي َ
َويُ َح ِ
ْف
عى ا ْس ُمهُ « َك ِل َمةَ هللاِ»َ .واألَجْ نَا ُد الَّذِينَ فِي ال َّ
علَى َخيْل بِ ٍ
سي ٌ
س َماءِ كَانُوا يَتْبَعُونَهُ َ
َويُ ْد َ
ض َونَ ِقيًّاَ .ومِ ْن فَمِ ِه يَ ْخ ُر ُج َ
يض ،الَبِسِينَ بَ ًّزا أَ ْبيَ َ
ب بِ ِه األ ُ َمم َ..
َم ٍ
اض ِل َك ْي يَض ِْر َ
ق ،فَيَ ْنش َُّق َجبَ ُل َّ
علَى َجبَ ِل َّ
ِيم مِ نَ ال َّ
سطِ ِه نَحْو
ور َ
َّام أ ُ ُ
( زك َ .. )4 : 14وتَق ُ
ِف قَ َد َماهُ فِي ذلِكَ ْاليَ ْو ِم َ
ون مِ ْن َو َ
الز ْيت ُ ِ
ش ْر ِ
الز ْيت ُ ِ
شل َ
ون الَّذِي قُد َ
ال َّ
صفُهُ نَح َْو ْال َجنُوب  ..وهي آية يسيئ البعض فهمها علي أنها
ف ْال َجبَ ِل نَح َْو ِ
الش َما ِلَ ،ونِ ْ
عظِ ي اما ِجدًّاَ ،ويَ ْنت َ ِق ُل نِ ْ
ص ُ
َحْو ْالغ َْر ِ
ب َوا ِدياا َ
ش ْر ِ
ق َون َ
إشارة إلي تجسد الرب يسوع في المجئ األول وخدمتة المتكررة علي جبل الزيتون ولكن حقيقة األمر أننا لم نسمع مرة واحدة عن
أنشقاق لجبل الزيتون في المجئ األول  ..لكنها إشارة واضحة وصريحة عن عودة الرب يسوع مرة ثانية لألرض في نهاية األيام ويقف
علي نفس الجبل الذي صعد منة للسماء في المجئ األول وهكذا تكلم المالك مع التالميذ في لحظة الصعود في ( أع َ .. ) 11 : 1وقَاالَ:
الر َجا ُل ْال َجلِي ِليُّونَ َ ،ما بَالُ ُك ْم َواقِفِينَ ت َ ْن ُ
سيَأْتِي ه َكذَا َك َما َرأَ ْيت ُ ُموهُ ُم ْن َ
ط ِلقاا
ع ْن ُك ْم إِلَى ال َّ
ظ ُرونَ إِلَى ال َّ
ع هذَا الَّذِي ْ
س َماءِ ؟ إِ َّن يَ ُ
سو َ
ارت َفَ َع َ
س َماءِ َ
«أَيُّ َها ِ
س َماءِ  ..المجئ الثاني للرب هو أيضا عودة ثانية للرب لألرض ولنفس المكان حسب كالم المالك للتالميذ  ,وهي عودة لدينونة غير
ِإلَى ال َّ
المؤمنين من اليهود واألمم وفي نفس الوقت ألنقاذ البقية التقية من اليهود وضمهم للكنيسة

ولكن ماذا كانت أراء أباء الكنيسة عن هذا المجيئ الثاني علي جبل الزيتون !؟  ..يعلق القديس كيرلس عمود الدين علي هذة اآلية بقولة :
" إن ذكر جبل الزيتون باألسم هو عالمة ملموسة ومحسوسة ال يمكن أن يجهلها أحد واليمكن أن نتجاوزها كعالمة حرفية عن الموضع
الذي سينزل فية الرب " ( في عظاتة للمبتدئين العظة ) 12
أيضا القديس مارأفرام السرياني يقول " أن هذا النص الكتابي يقود في النهاية إلي المجيئ الثاني للرب يسوع عندما يعود ثانيا إلي األرض
ومن أورشليم يأتي الخالص للعالم كلة "
العالمة أوريجانوس الذي كان معروف بالرمزية في تفسير النبوات  ,لم يقدر إال ان يفسر (زك  ) 4: 14تفسيرا حرفيا فقال " سيري
البشر أبن اللة بأعينهم الجسدية قادما في شكل جسدي في سحاب السماء أي قادما من السماء  ,وكما عند تجلية جاء صوت من السحابة
هكذا يأتي مرة أخري متجليا في مجدة جالسا ال علي سحابة بل سحب كثيرة كأنها مركبة لة " ( ..أوريجانوس في تفسير أنجيل متي
للقمص تادرس يعقوب ) .

يعترض بعضهم علي ان الرب سيأتي إلي األرض مرة ثانية معتمدين علي قول الرب أن جميع الشعوب سيبصرونة آتيا علي السحاب
ان آتِياا
ان فِي ال َّ
س َماءِ َ .وحِ ينَئِ ٍذ تَنُو ُح َجمِ ي ُع قَبَائِ ِل األ َ ْر ِ
ضَ ،ويُب ِ
كما هو في (متَ .. )30 : 24وحِ ينَئِ ٍذ ت َْظ َه ُر َ
اإل ْن َ
اإل ْن َ
ْص ُرونَ ابْنَ ِ
عالَ َمةُ اب ِْن ِ
س ِ
س ِ
ِيرةٍ َو َمجْ ٍد
س َحاب ال َّ
س َحا ٍ
س َماءِ بِقُ َّوةٍ َو َم ْج ٍد َكثِير  ..أو كما جاء في ( مر َ .. )26 :13وحِ ينَئِ ٍذ يُب ِ
َ
ان آتِياا فِي َ
اإل ْن َ
علَى َ
ب بِقُ َّوةٍ َكث َ
ْص ُرونَ ابْنَ ِ
س ِ
ِير  ..نعم قال الكتاب أن الرب قادما
ثم تكرر نفس الكالم في ( لو َ .. )27 : 21وحِ ينَئِ ٍذ يُب ِ
ان آتِياا فِي َ
اإل ْن َ
س َحابَ ٍة بِقُ َّوةٍ َو َمجْ ٍد َكث ٍ
ْص ُرونَ ابْنَ ِ
س ِ
علي سحاب السماء وهكذا سيراة كل الناس ولكن ليس معني ذلك ان الرب سيبقي علي السحاب فقط ولن يواصل رحلتة ليتالمس مع
األرض أو جبل الزيتون كم أوضح زكريا النبي في (زك )4 : 14
ِير
ي الَّذِي يُن ُ
وكلمة ( آتيا ) في كل اآليات السابقة باليونانية ( أريخوماهي) ولكي نفهمها سنجدها مثال في ( يو َ .. ) 9: 1كانَ النُّ ُ
ور ْال َحقِي ِق ُّ
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ان آ ِتياا ِإلَى ْال َعالَ ِم  ..وهذة بالطبع إشارة إلي تجسد المسيح من العذراء  ,فكلمة آتيا في اآلية السابقة تعني أيضا والدة المسيح
ُك َّل ِإ ْن َ
س ٍ
س َم َاوات
ص ِع َد ل ِْل َو ْق ِ
ت مِ نَ ْال َماءِ َ ،و ِإذَا ال َّ
وظهورة وسط الناس  ,وبنفس السياق نستطيع فهم المكتوب في ( مت  .. )16 : 3فَلَ َّما ا ْعت َ َم َد يَ ُ
سوعُ َ
قَ ِد ا ْنفَت َ َح ْ
علَ ْي ِه  ..وروح اللة النازل من السماء وآتيا علية ألم يستقر علية في النهاية !؟ هكذا
َازالا مِ ثْ َل َح َما َم ٍة َوآتِياا َ
ت لَهُ ،فَ َرأَى ُرو َح هللاِ ن ِ
نفهم أن المجيئ علي سحاب السماء البد أن ينتهي بألستقرارعلي جبل الزيتون .

 +تتضمن األحداث التي تحدث خالل الضيقة العظيمة هو أستخدام أطراف الصراع المتعددة لألسلحة النووية خالل مدة الضيقة ,
ورغم أن األسلحة النووي ة هي تكنولوجيا ترتبط بالعصر الحديث إال أن العديد من أنبياء العهد القديم تنبأوا عن هذة األسلحة وعن اآلثار
المدمرة لها بعد أنفجارها وذلك منذ أكثر من  2600سنة  ,وضمن هؤالء األنبياء :
غ َّ
ض ْامتَأل َ ْ
ت مِ ْن
ارانَ ِ .سالَ ْهَ .جالَلُهُ َ
طى ال َّ
س َم َاواتَِ ،واأل َ ْر ُ
هلل َجا َء مِ ْن تِي َمانَ َ ،و ْالقُد ُ
ُّوس مِ ْن َجبَ ِل فَ َ
حبقوق النبي  ( :حب  .. )3 : 3ا َ ُ
ت َ ْسبِيحِ ِه  ..وكلمة جاللة في العبرية تعني " جمالة أو مجدة " وهنا اآلية تصف جمال ومجد الرب يغطي السماوات أما األرض فتخرج
منها تسابيح اليهود الذين سيج حولهم الرب و حفظهم خالل الضيقة  ,واألرض نفسها في خراب المثيل لة تشرحة اآلية ( حب .. ) 4 : 3
ور .لَهُ مِ ْن َي ِد ِه ُ
ت ْال ُح َّمى  ..وليس في كلمات اآلية ما
َب ْال َو َبأَُ ،و ِع ْن َد ِر ْجلَ ْي ِه خ ََر َج ِ
ش َعاعٌَ ،وهُنَاكَ ا ْس ِتت ُ
َار قُد َْر ِتهِ .قُدَّا َمهُ ذَه َ
َو َكانَ لَ َم َعا ٌن كَالنُّ ِ
يشير إلي خروج اليهود من مصر أو تجسد الرب في المجيئ األول كما يعتقد البعض لكنها ترتبط تماما مع أحداث النهاية في ضيقة
يعقوب  ,ومعظم الترجمات األنجليزية لم تكتب كلمة " لمعان" ولكن كتبتها " لمعانة"  ,أي ان اللمعان يعود إلي الرب وهذة ترجمة غير
صحيحة وتخالف األصل العبري للكلمة  ,والكلمة العبرية التصف مجرد نور أو ضياء ولكنها تعني لمعان شديد جدا لم يفهمة حبقوق منذ
 2600سنة فوصفة بهذا الوصف وهو في الواقع أنفجار نووي بلغة عصرنا الحاضر  ,وعاد حبقوق يكرر نفس الوصف في العدد  11من
ور ِس َهامِ كَ ال َّ
نفس األصحاح اَل َّ
ق َم ْجدِكَ  ..ومنها نفهم ان هذا النور واللمعان الشديد
س َو ْالقَ َم ُر َوقَفَا فِي ب ُُر ِ
ش ْم ُ
وج ِه َما ِلنُ ِ
ان بَ ْر ِ
طائ َِرةِِ ،للَ َمعَ ِ
كان أكثر شدة من نور الشمس  ,والبعض يظن بطريقة خاطئة أن هذا يشير إلي يوم مجيئ الرب ثانية إلي األرض و لكن بالطبع هذا خطأ
ب؟ ه َُو
ب! ِل َماذَا لَ ُك ْم َي ْو ُم َّ
ألن هذا اليوم هو يوم ظالم ال نور هكذا قال الرب في ( عا َ .. ) 20 – 18 : 5و ْي ٌل ِللَّذِينَ َي ْشت َ ُهونَ َي ْو َم َّ
الر ِ
الر ِ
َ
ْس يَ ْو ُم
علَى ْال َحائِطِ فَلَ َد َ
ظالَ ٌم الَ نُ ٌ
ض َع يَ َدهُ َ
صا َدفَهُ الدُّبُّ  ،أَ ْو َد َخ َل ْالبَيْتَ َو َو َ
ورَ .ك َما ِإذَا ه ََر َ
سا ٌن مِ ْن أ َ َم ِام األ َ َ
ب ِإ ْن َ
س ِد فَ َ
غتْهُ ْال َحيَّةُ! أَلَي َ
ب َ
ور لَهُ ..
َّ
ظالَ اما الَ نُ ا
الر ِ
وراَ ،وقَت َا اما َوالَ نُ َ
الربُّ
وقد رسم زكريا النبي صورة أكثر تفصيال ودقة لهذا الدمار النووي في ( زك َ .. ) 12 : 14وه ِذ ِه ت َ ُكونُ الض َّْر َبةُ الَّتِي َيض ِْربُ ِب َها َّ
ُك َّل ال ُّ
سانُ ُه ْم َيذُوبُ فِي فَمِ ِه ْم ..
ور َ
علَى أ َ ْقدَامِ ِه ْمَ ،و ُ
علَى أ ُ ُ
شعُو ِ
ِيم .لَ ْح ُم ُه ْم َيذُوبُ َوهُ ْم َواقِفُونَ َ
ب ا َّلذِينَ ت َ َجنَّدُوا َ
عيُونُ ُه ْم تَذُوبُ فِي أ َ ْوقَا ِب َهاَ ،و ِل َ
شل َ
وهذا الوصف فعليا ما يحدث للناس المتواجدين في منطقة األنفجار النووي  ,وهذا الخراب النووي دائما يكون مصحوبا بهالك الزروع
والمحاصيل وأيضا الماشية وهكذا قال الرب علي لسان حبقوق في ( حب  .. ) 17 : 3فَ َم َع أَنَّهُ الَ ي ُْزه ُِر التِينُ َ ،والَ يَ ُكونُ َح ْم ٌل فِي
صنَ ُع َ
ع َم ُل َّ
ب َوأ َ ْف َر ُح ِبإِل ِه
الز ْيتُونَةَِ ،و ْال ُحقُو ُل الَ ت َ ْ
ير ِةَ ،والَ َبقَ َر فِي ْال َمذَا ِودِ ،فَإِنِي أ َ ْبتَ ِه ُج ِب َّ
الر ِ
ومَ .ي ْكذِبُ َ
ْال ُك ُر ِ
ط َعا اماَ .ي ْنقَطِ ُع ْالغَنَ ُم مِ نَ ْال َحظِ َ
صي  ..وعلي الرغم من قسوة األوضاع بعد هذا الدمار الشامل سيجد اليهود سبب قوي جدا للفرح واألبتهاج أال وهو التعرف علي
َخالَ ِ
المسيا والفرح بالخالص األبدي .

 +والسؤال الذي قد يدور في ذهن البعض هو هل ضيقة يعقوب هي نفسها الضيقة العظيمة ؟
في الحقيقة كالهما لغويا مكتوبين "ضيقة" في اللغة العربية ولكن في اللغة األنجليزية هناك تباين في المعني فضيقة يعقوب هي مرحلة
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ضيق وألم شديد علي شعب اليهود أما الضيقة العظيمة فنستهدف بقية شعوب العالم تظهر في شكل صراعات عسكرية ومجاعات وأوبئة.
ت
وهناك أشياء مشتركة تجمع بين الضيقة العظيمة و ضيقة يعقوب فمثال الضيقة العظيمة قيل عنها في ( دا َ .. ) 1: 12وفِي ذلِكَ ْال َو ْق ِ
ضيق لَ ْم يَ ُك ْن ُم ْنذُ كَان ْ
ش ْعبُكَ ..
ت يُنَجَّى َ
ِيس ْالعَظِ ي ُم ْالقَائِ ُم ِلبَنِي َ
َت أ ُ َّمةٌ إِلَى ذلِكَ ْال َو ْقتَِ .وفِي ذلِكَ ْال َو ْق ِ
يَقُو ُم مِ يخَائِي ُل َّ
ش ْعبِكَ َ ،ويَ ُكو ُن زَ َما ُن ِ
الرئ ُ
وحسب المكتوب في اآلية هو ضيق غير عادي لم يحدث من قبل ونفس الوصف أتصفت بة ضيقة يعقوب في ( أر .. ) 7 : 30آهِ! أل َ َّن
ص مِ ْنهُ ..
سيُ َخلَّ ُ
علَى َي ْعقُ َ
ضيق َ
ْس مِ ثْلُهَُ .وه َُو َو ْقتُ ِ
ذلِكَ ْال َي ْو َم َ
وبَ ،ول ِكنَّهُ َ
عظِ ي ٌم َولَي َ
واألثنان تم وصفهما ( بالعظيمة) كما في اآلية السابقة بالنسبة لضيقة يعقوب وأيضا بالنسبة للضيقة العظيمة كما دعاها الرب في متي 24
عظِ ي ٌم لَ ْم يَ ُك ْن مِ ثْلُهُ ُم ْنذُ ا ْبتِدَاءِ ْالعَالَ ِم إِلَى اآلنَ َولَ ْن يَ ُكونَ ..
ضي ٌق َ
ألَنَّهُ يَ ُكونُ حِ ينَئِ ٍذ ِ
األثنان أرتبطا بمفهوم آالم المخاض ( مخاض الوالدة) هكذا نجدها بالنسبة لضيقة يعقوب في ( أر .. )6 : 30اِ ْسأَلُوا َوا ْن ُ
ظ ُروا إِ ْن َكانَ ذَك ٌَر
ص ْف َرةٍ  ..وأيضا بالنسبة للضيقة العظيمة في ( أش ) 6 : 13
علَى َح ْق َو ْي ِه َك َماخِ ٍ
ضَ ،وتَ َح َّو َل ُك ُّل َوجْ ٍه إِلَى ُ
ض ُع! ِل َماذَا أ َ َرى ُك َّل َر ُجل يَ َداهُ َ
يَ َ
ان .فَ َي ْرتَاعُونَ .
علَى ُك ِل َ
ب قَ ِريبٌ  ،قَا ِد ٌم َكخ ََرا ٍ
َو ْل ِولُوا أل َ َّن َي ْو َم َّ
ش ْيءٍ  .لِذلِكَ ت َْرتَخِ ي ُك ُّل األ َ َيادِيَ ،و َيذُوبُ ُك ُّل قَ ْل ِ
الر ِ
ب مِ نَ ْالقَاد ِِر َ
ب ِإ ْن َ
س ٍ
ض ..
َاض .يَتَلَ َّو ْونَ ك ََوا ِل َدةٍ .يَ ْب َهتُونَ بَ ْع ُ
تَأْ ُخذُهُ ْم أ َ ْو َجاعٌ َو َمخ ٌ
ض ُه ْم ِإلَى بَ ْع ٍ
واألثنان إرتبطا بتعبير ( في ذلك اليوم ) وهذا تعبير إسخاتولوجي بمعني أنة يرتبط حدوثهما فقط بنهاية األزمنة  ,كما ان كال الحدثان
سيؤديان إلي إصالح أو رجوع أو تنقية شعب إسرائيل وتوبتة .
لهذا فالخالصة أنهما حدثان يحدثان معا أو في نفس الوقت أو بالتوازي ولكن الهدف من ضيقة يعقوب هو تنقية شعب اليهود وتوبتة و
رجوعة للرب  ,أما بالنسبة للعالم فهو ألم قضائي ودينونة علي رفضهم للمخلص وأنصباب لغضب الرب عليهم .

 +أن ما يقولة الرب من خالل النبوات سواء في العهد القديم أو الجديد البد ان يتحقق حرفيا كما جاء ورأينا كيف تحققت نبوات العهد
القديم كلها حرفيا كما ذكرها الوحي  ,هكذا وبنفس الطريقة ستتم كل النبوات المتبقية من العهد القديم ونبوات سفر الرؤيا عن أحداث
المستقبل  ..أني أتعجب جدا من الفهم الغير صحيح لبعض الوعاظ والخدام لنبوات الكتاب التي تتكلم في صراحة ووضوح عن توبة
ورجوع اليهود لحضن الكنيسة بعد أجتيازهم الضيقة العظيمة التي يسمح بها الرب حتي ينقيهم .

وفي هذا الجزء األخير من الدراسة نستعرض معا أقوال الوحي المقدس علي لسان األنبياء والرسل وأيضا آباء الكنيسة في القرون
األربعة األولي وهم آباء علي درجة عالية من القداسة وهم من تتلمذوا علي يد تالميذ ورسل المسيح بخصوص توبة اليهود في النهاية :
ار ُ
صا َوأَ ْخ َر َج ْ
ت أَ ْو َراقَ َها،
 1نبدأ بالرب يسوع نفسة  ,في ( مت  .. ) 32 : 24فَمِ ْن َ
غ ْ
صنُ َها َر ْخ ا
ص َ
ِين تَعَلَّ ُموا ْال َمثَلََ :متَى َ
ش َج َرةِ الت ِ
ْف قَ ِريبٌ  ..وشجرة التين ترمز إلي األمة اليهودية مثلها مثل شجرة الكرم أو الزيتونة  ,وعندما تظهر أوراق هذة الشجرة
تَ ْعلَ ُمونَ أ َ َّن ال َّ
صي َ
وثمرها عالمة علي الرجوع إلي أيمانها بالمسيا  ,وتوقيت هذا الرجوع حسب كالم الرب هو موسم الصيف أي وقت الحصاد وهو وقت
أنقضاء العالم والمجئ الثاني للرب  ,وهذا هو توقيت رجوع اليهود إلي حظيرة خراف الرب .
 2بولس الرسول موجها كالمة إلي المسيحيين في رومية وإلي خدام الكنيسة في عصرنا الحالي الذين ال يعتقدون في وجود تدبير من
اإل ْخ َوة ُ أ َ ْن تَ ْج َهلُوا هذَا الس َِّرِ ،لئَالَّ
الرب خصيصا لليهود ألنضمامهم للكنيسة في نهاية األزمنة ( رو  .. ) 25 : 11فَإِنِي َلسْتُ أ ُ ِري ُد أَيُّ َها ِ
صلَ ْ
ت ُج ْزئِيًّا ِإلس َْرائِي َل ِإلَى أَ ْن يَ ْد ُخ َل مِ ْل ُؤ األ ُ َم ِم  ..وأما هذا السر المكتوب عنة في اآلية السابقة
تَ ُكونُوا ِع ْن َد أ َ ْنفُ ِس ُك ْم ُح َك َما َء :أ َ َّن ْالقَ َ
س َاوة َ قَ ْد َح َ
ص َجمِ ي ُع إِس َْرائِي َل  ..آية صريحة عن خالص اليهود في المستقبل .
سيَ ْخلُ ُ
فيشرحة في هذة اآلية ( رو َ .. )26 : 11وه َكذَا َ
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 3القديس يوستينوس (  ) 165 _ 101يقول في كتابة الدفاع األول  ,الفصل الثاني والخمسون  " ..واآلن بما أننا أوضحنا كل هذة
األشياء التي حدثت وسبق األنبياء وتنبأوا بها قبل ان تحدث  ,فمن الضروري إذن ان نؤمن ان األحداث التي تم التنبؤ بها لكن لم تحدث
عاتِ،
ور َ
علَى بَ ْي ِ
علَى ُ
بعد فالبد وأن تتحقق ثم ضرب مثاال بنبوة ( زك َ .. )10 : 12وأُف ُ
ان أ ُ ُ
ض ُّر َ
ِيم ُرو َح النِ ْع َم ِة َوالت َّ َ
ت َد ُاو َد َو َ
ِيض َ
س َّك ِ
شل َ
فَيَ ْن ُ
ي ،الَّذِي َ
علَى بِ ْك ِر ِه  ..وقال أنها
ارةٍ َ
ارةٍ َ
ِح َ
طعَنُوهَُ ،ويَنُو ُحونَ َ
علَ ْي ِه َك َم ْن ه َُو فِي َم َر َ
علَى َوحِ ي ٍد لَهَُ ،ويَ ُكونُونَ فِي َم َر َ
ظ ُرونَ إِلَ َّ
علَ ْي ِه َكنَائ ٍ
نبوة لها تحقق ف المجئ الثاني للرب يسوع .
 4القديس كيرلس عمود الدين (  ) 386 – 313يقول " ان ضد المسيح سيخدع اليهود بعجائب وسيصنع معجزات كاذبة وسوف يستخدم
السحر حتي أنهم سينخدعون ويقبلونة أنة هو المسيا المنتظر ولكن هذا األنخداع سيكون بشكل مؤقت وبعدها سيرجع اليهود إلي الرب " .
 5القديس يوحنا ذهبي الفم (  ) 407 – 347في تفسيرة ألنجيل متي يقول " وبالتالي يظهر لنا أن أيليا سيأتي مباشرة قبل المجئ الثاني
للرب يسوع  ..ولماذا سيأتي أيليا ؟ سيأتي لكي يقنع اليهود باأليمان بالرب يسوع المسيح وحتي اليهلك اليهود جميعا في المجئ الثاني ,
ولذا سيقودهم أيليا ليتذكروا ما حدث في تاريخهم وسيتم تصحيح كل شيئ أي سيتم تصحيح أيمان اليهود في ذلك الوقت ( سلسلة آباء ما
بعد نيقية – السلسلة األولي  .المجلد العاشر
ونفس القديس يوحنا في تعليقة علي ( رو َ .. ) 27 : 11وهذَا ه َُو ْال َع ْه ُد مِ ْن ِق َبلِي لَ ُه ْم َمتَى نَزَ عْتُ َخ َ
طا َياهُ ْم  ..يقول هذة أحد وعود اللة لهم
ولكن هذا الوعد لم يتم بعد حتي اليوم بالنسبة لقضية إيمانهم  ,وحتي اليوم اليتمتعون بمغفرة الخطايا بالمعمودية  ,ولكن هذة األمور ستأتي
بكل تأكيد في المستقبل ( السلسلة األولي – المجلد الحادي عشر )
 6القديس أغسطينوس (  .. ) 430 – 354وهو أشهر من عارض التحقيق الحرفي للنبوات وألتجأ دائما إلي التفسير الرمزي مثلة مثل
معلمة أوريجانوس يقول ( في كتابة مدينة اللة المجلد الثاني في السلسلة األولي آلباء ما بعد نيقية)  " ..هذة موضوعات معروفة و مألوفة
في أحاديث ومشاعر المؤمنين  ,أنة في األيام األخيرة  ,وقبل القضاء النهائي سوف يؤمن اليهود بالرب يسوع أنة المسيا الحقيقي  ,الذي
هو مسيحنا نحن أيضا  ,سيتم أيمانهم بواسطة النبي العظيم أيليا الذي سيفسر ويشرح لهم الناموس ورموزة وسيقدم لليهود التفسير الروحي
الباطني لكل رموز الشريعة التي يعرفونها حاليا وسيرد قلوب األبناء علي اآلباء .
 7القديس أوريجانوس (  ) 254 – 185وهو أستاذ التفسير الرمزي في التاريخ الكنسي ومع ذلك لم يقدر علي ترميز نبوات رجوع
اليهود لأليمان بالرب في نهاية األزمنة فقال اآلتي  " :بناء علي دراسة الكتاب المقدس نعرف أنة توجد دعوتان لليهود وبينهما توجد دعوة
اللة لكنيستة  ,فبعد ان ينتهي زمان دعوة الكنيسة  ,تبدأ الدعوة الثانية لألمة اليهودية التي سينالون خاللها الخالص  ( ..أوريجانوس في
تفسير نشيد األناشيد – كتابات المسيحيين القدامي )
وفي تعليقة علي رسالة رومية يقول أوريجانوس " في الحقيقة فأنة اآلن وحتي يكتمل خالص المدعويين من األمم فإن غني اللة يتركز
في جموع المؤمنين المسيحيين ولكن طالما بقيت األمة األسرائيلية في عدم أيمانها فأنة اليمكننا أبدا القول ان مأل نصيب الرب قد تحقق ,
فال يزال شعب أسرائيل في عداد المفقودين من الصورة الكاملة ولكن حتي يتم مأل األمم وكمال خالصهم حين يحين زمن خالص شعب
إسرائيل وهذا سيتم في نهاية الزمان الحالي وقنها سيكملون مأل نصيب الرب وميراثة .
 8القديس ترتليان (  " .. ) 220 – 160سيكون مناسب جدا للمسيحيين أن يتهللوا أو ان يفرحوا وان ال يحزنوا أو يكتئبوا عندما يحين
وقت أستعادة وتجديد إسرائيل  .ان كل رجائنا متحد ومركز بأمانة في توقع خالص اسرائيل ( القديس ترتليان – المجلد الرابع ) .
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شخصيات من الكتاب المقدس
(العهد الجديد)
إستفانوس
 +إن األسم إستفانوس يعني " تاج " أو " أكليل "  ..وليس من السهل ان نعلم الكثير عن هذة الشخصية غير المكتوب عنة في سفر
أعمال الرسل  ,ومعني األسم أنطبق حرفيا علي شخصيتة فهو أول جندي من جنود المسيح فاز بالتاج أو األكليل  ,وظهورة السريع ثم
إختفائة األسرع من المشهد تماما مثل ومضة من النور الباهر في وسط الظالم أو كالبرق الذي يلمع في ظالم الليل ويترك نورة أثرا
عميقا في الكيان و الذاكرة .
 +رآة بولس وهو يموت فعاشت الرؤية في كيانة وأعماقة  ,ولم يستطع نسيانها أو التخلص منها  ,وأغلب الظن أنها عاشت في ذاكرتة
حتي اللحظة األخيرة من حياتة .
 +كما هو ظاهر من أسمة لم يكن يهوديا من يهود إسرائيل  ,بل أغلب الظن أنة كان من يهود الشتات أو المهجر وهو من اليهود
الغرباء الذين زاروا أورشليم وقبلوا المسيحية وال نعرف أي شيئ عن عائلتة ويعتقد الكثيرين أنة جاء للمسيح بواسطة عظة بطرس يوم
الخمسين .
 +هو أحد خدام اللة الذين لم تطل خدمتهم بالمعيار الزمني أكثر من ثالث سنوات  ,ولكن التقاس قوة خدمة اللة بعدد السنين بقدرما
تقاس بعمق الخدمة نفسها  ,فخدمة يوحنا المعمدان خالدة مع أنها لم تستمر غير شهور قليلة  ,واألخوان يعقوب ويوحنا أبني زبدي األول
كان أول من مات من التالميذ وخدم الكنيسة بموتة  ,والثاني آخر من مات من التالميذ وخدم الكنيسة بحياتة  ,يستطيع اللة كل شيئ .
 +في العصر الرسولي األول  ,ربما كان إستفانوس نجم المع في وسط العلمانيين  ,لكن هذا النجم الالمع كان علية ان يخطف األبصار
ثم يمضي متوجا إلي مجدة السريع العظيم  ..وفي الحقيقة ربما تكون أفضل كلمة تصف حياة إستفانوس بأكملها هي كلمة " مالك " عندما
َص ِإلَ ْي ِه َجمِ ي ُع ْال َجا ِلسِينَ فِي ْال َمجْ َم ِعَ ،و َرأَ ْوا َوجْ َههُ َكأَنَّهُ َوجْ هُ َمالَكٍ  ..لقد
وقف أمام المجمع للمحاكمة قيل عنة في ( أع  .. ) 15 : 6فَ َ
شخ َ
بدا علي مهابة رائعة تجاوزت مظهر الناس وأرتقت إلي مصاف المالئكة  ..والرجل الذي يبدو وجهة كوجة مالك  ,البد ان يكون هو
بذاتة مالكا بين الناس  .إن المالك هو الذي يأتينا من عالم خفي غير منظور ,وإستفانوس كان مالكا بهذا المعني  ,أنة أقرب إلي العالم
غير المنظور وهو يعيش بالبصيرة أكثر مما يعيش بالبصر .
وسَ ،ر ُجالا
ور ،فَ ْ
اخت ُ
َاروا ا ْستِفَانُ َ
ام ُك ِل ْال ُج ْم ُه ِ
 +وصفة الكتاب بالقول " مملوء من الروح القدس " في ( أع  .. ) 5: 6فَ َحسُنَ هذَا ْالقَ ْو ُل أ َ َم َ
وح ْالقُد ُِس  ..إن كل مؤمن يأخذ من اللة شيئا  ..لكن الفرق بين مؤمن ومؤمن  ,هو الفرق بين من يسكن فية روح
ان َو ُّ
َم ْملُ ًّوا مِ نَ ِ
اإلي َم ِ
الر ِ
اللة ومن يمتلئ بروح اللة ,واألمتالء من الروح القدس يقود حتما إلي األمتالء من األيمان  ..وما األيمان إال أن يتطلع األنسان ببصيرتة
ويتشدد ألنة يري ما ال يري  ..هو إنطالق الرؤيا إلي العالم األسمي واألعظم  ,العالم األبدي  ..وكان إستفانوس يعيش مع هذا العالم
وبعمق في حياة األيمان  ..لقد رأيناة في اللحظة األخيرة يري السموات مفتوحة  ,ولنا ان نتأكد تماما أنة عاش وعينة علي الدوام مفتوحة
علي العالم األبدي  .عاش إستفانوس بالرؤيا البعيدة في العالم غير المنظور
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 +إستفانوس كان مالكا متوجا في سيرتة أمام الناس  ,لقد كان أول السبعة " المشهود لهم " في ( أع  .. )3 : 6لو سألت الذين تعاملوا
معة وعاش بينهم  ,ما رأيكم في إستفانوس ؟ لكان الجواب من الجميع  :هذا الرجل " مالك" بكل ما في الكلمة من معني  ,أنة ال يبصر
يتيما دون ان ينحني علية في رقة  ,وال يري أرملة تبكي  ,دون أن تذرف عينية دموعا لتعاستها وأالمها  ..وال يمكن ان يبصر جائعا
دون ان يطعمة و يشبعة واليستريح حتي تعود األبتسامة إلي شفتية  ..إنسان رقيق المشاعر يجد الجميع مكانا في قلبة الكبير .
 +علي أنة أكثر من ذلك كان لة لسان المالئكة في الحجة والبالغة  ,إذ كانت فصاحتة التباري  ,حاور الكثير من اليهود في مجامعهم
فعجزت حجتهم عن البلوغ إلي مستوي حجتة  ,أفحمهم ولم يستطيعوا أن يقاوموا
 +كانت ألستفانوس حكمة واسعة في مواجهة المتطلبات المتعددة وكان صاحب المشورة النافذة والحكمة السماوية النازلة من فوق ,
وكانت لة قدرة المالئكة في صنع العجائب والمعجزات ,جرت علي يدية آيات وعجائب رآها الجميع ومست حياة الكثيرين  ,كان رجال
غير عادي كنجمة الصبح التي تلمع في الظالم وتختفي سريعا ولكن تنفرد في جمالها بين النجوم
 +إن ظهور نظام الشموسية في الكنيسة يثير عدة قضايا هامة لعل أولها هو التمييز بين أنجيل الخالص و األنجيل األجتماعي  ..وكان
إنجيل الخالص لة السبق واألهمية قبل األنجيل األجتماعي  ..وفي الحقيقة كان الرسل علي صواب عند الموازنة بين األنجيلين حيث
صالَ ِة َوخِ ْد َم ِة ْال َك ِل َم ِة  ..علي الخدمة األجتماعية  ,فأختصوا هم
علَى ال َّ
فضلوا " الصالة وخدمة الكلمة " ( أع َ .. )4 : 6وأ َ َّما نَ ْح ُن فَنُواظِبُ َ
باألهم وتركوا الخدمات األخري لغيرهم من المساعدين  ..عندما جاء المسيح إلي األرض  ,كان واضحا أنة جاءليكون أوال
مخلصا للعالم رغم أنة أهتم بشفاء الجسد وإطعام الناس لكنة يفكر دائما في النفس  ..أل َن َّ ه ُ َم ا ذ َ ا ي َ ن ْ ت َف ِ ُع ا ِإل نْ سَ ا ُن ل َ ْو َر ب َح
ط ي ا ِإل نْ س َ ا ُن ف ِ دَ ا اء عَ ْن ن َ ف ْ ِس ِه  (..مت .. ) 26 : 16إذا رأيت إنسان تشتعل فية النا ر فأن
الْ ع َ ا ل َ مَ ك ُ ل َّ ه ُ َو َخ ِس َر ن َ ف ْ سَ ه ُ؟ أ َ ْو َم ا ذ َ ا ي ُع ْ ِ
أول ما تفعلة معة هو ان تنقذة من هذة النار قبل ان تفكر في إطعامة أو كسائة  ,والكنيسة الواعية التي تفهم رسالتها هي
التي تفعل ذلك  ..األولية المطلقة هي خالص النفوس قبل أي خدمات إجتماعية أو مادية أو صحية  ,وأفضل مثال علي هذا
هو م ا فعلة الرب مع المفلوج في ( مر  , ) 3 - 12 : 2بدأ المسيح بما لم يخطرعلي بال اآلخرين أالوهو غفران خطايا هذا
المريض أوال ,ولكن الرب في تحننة أعطاة أيضا الشفاء الجسدي بع د ذلك  .جيد ان تنشأ الكنيسة الملجأ اوالمدرسة أو
النادي أوالمستشفي  ,ولكن قبل كل هذا يهتم بمدارس األحد والشباب وإجتماعات الصالة ودراسة الكتاب المقدس .
 +علي ان قصة إستفانوس تكشف لنا عن دورالشعب في الكنيسة  ,ف الرسل لم يسيطروا علي كل شيئ بل فتحوا الباب
أمام الشعب فالكنيسة اليمكن أن تقتصر في خدمتها علي الوعاظ والقادة دون الشعب  ,وربما قصة إستفانوس العلماني الذي
خدم أحتياجات الكنيسة المادية كان واحدا من أعظم أبطالها في الخدمة الروحية  .إن ميدان الخدمة متسع للجميع  ,وعلي
قدر ما تعطي الكنيسة العلمانيين فرصة الخدمة فيها علي ق در ما يمكن أن تكون نامية وناجحة.
 +ومن المالحظ أيضا قوة األبتكارفي الكنيسة في العصر الرسولي األول فالكنيسة البد ان تجد حلول لما تواجة من
تحديات ومشاكل  ,ولم يكن نظام الشموسية معروفا قبل ذلك عند اليهود ولكن األزمة النفسية التي حدثت في الكنيسة كان
البد ان تعالج بصورة ما .بعد نمو الكنيسة في أورشليم لم يتيسرإطعام الجماهير المحتاجة أوخدمتهم بأسلوب منظم وبلتالي
شعر بعضهم بالظلم وعلي األخص أرامل ا ليونانيين  ,غيران هذا التذمر كان رقيقا هادئا  ,وهذا ما تعنية الكلمة في األصل
اليوناني  ,غير انة ما ان علم التالميذ بهذا التذمرحتي سارعوا إلي عالجة بأسلوب ديموقراطي جميل  ,فلم يأمر الرسل
بفرض أشخاص معينيين بل ط لبوا من الجمهورأن ينتخبوا سبعة رجال ممن يصلحون لهذة الخدمة  ,وقد لوحظ ان السبعة
يتسمون بأسماء يونانية مما يفيد ان الكنيسة تريد في رفق ومحبة ان تهتم بالغرباء وشكاوي اليونانيات .
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قضي إستفانوس علي األغلب ثالثة سنوات في عملة كشماس  ,وما من شك في ان خدمتة امتألت بروح العطف والحنان من نحو

الجميع  ,وخصوصا األيتام واألرامل والمحتاجين والبؤساء .
كانت خدمة إستفانوس األجتماعية منصة إنطالق إلي خدمة أعظم وأعمق  ,فلم يتوقف عند حدود كونة شماس بالكنيسة  ,فالرجال العظام
العظام ال تحدهم األعمال التي يكلفون بها  ,لقد برز إستفانوس ووقف في مقدمة الصفوف ألبطال المسيحية الذين خلد التاريخ كفاحهم في
الدفاع عن الح ق وكان من أبرز المدافعين عن المسيح والكنيسة  ,وأغلب الظن انة كان ينتقل بين المجامع اليهودية يعظ ويشهد لسيدة
شهادة قوية وأمينة  ,وكان في أورشليم في ذلك الوقت مايزيد علي أربعمائة وثمانين مجمعا سواء الليبرتينيين أو القيروانيين الذين هم من
قيروان أو األسكندريين الذين هم من يهود األسكندرية أو يهود كيليكيا وأسيا وكان منهم شاول الذي أصبح فيما بعد الرسول بولس ..هؤالء
تجمعوا علي إستفانوس وحاوروة محاورات عديدة أنتهت بتفوقة عليهم  ,وبحقدهم علية وتدبير المؤامرة التي أنتهت بأستشهادة  ,وصار
أستفانوس يقف علي رأس ذلك الصف الطويل الذي أطلق علية اسم اآلباء الرسوليين أو المدافعين أمثال أكليمندس وأغناطيوس و
بوليكاربوس أو المدافعين اليونانيين أمثال يوستنيان وأثيناغورس وثاوفيلس وصوال لعصر أوغسطينوس وأيرينأوس وترتليانوس و
أوريجانوس ويوسابيوس وأثناسيوس وفم الذهب وجيروم  ..يتصدر أستفانوس هؤالء األبطال كأول المدافعين عن األيمان المسيحي
 +قدموا أستفانوس للمحاكمة أمام السنهدريم وتم إتهامة بالتجديف علي اللة وموسي والناموس والهيكل  ,وهي أتهامات تؤدي كلها إلي
الموت  ..وربما أضافوا إلي كالمة أ ,أنقصوا منة ما جعلة يبدو في شكل تجديف  ,ودائما أنصاف الحقائق كثيرا ما تكون أبشع تصوير
للحقيقة .
 +ويعتبر دفاع أستفانوس من أروع ما سجلة التاريخ البشري وتميز " بمقدمة جميلة " ثم تبعها " بعمق الحق" ..ومع أنة أستعرض
التاريخ اليهودي المحبوب علي أسماع قضاتة  ,لكنة قادهم وهم اليدرون إلي الحقيقة القاسية المرتبطة بتاريخهم  ,وهي أنهم أمتداد مستمر
آلبائهم العصاة المتمردين علي اللة  ..ونالحظ هنا أنة لم يستعطف قضاتة أو يتملقهم علي حساب الحق  ..في الحقيقة أنا أقف منبهرا من
قوة أستفانوس أمام المتهمين لة وهو يعلم يقين العلم أنة علي وشك ان يواجة الموت بكل تأكيد .
 +وقد شاء اللة ان يقترب من أستفانوس في أحرج ساعة لة علي األرض  ,فأنفتحت السماء عن العرش العظيم والمسيح قائم عن اليمين
وهنا أرتفع أستفانوس فوق البشر والظروف المحيطة وتملكتة قوة خارقة نراها دائما قبل لحظة األستشهاد في جميع الشهداء.
 +كان وجود المسيح أكيد بجانب أستفانوس في لحظة األستشهاد فعمل مثل سيدة وطلب الغفران لقاتلية وأيضا صلي مثل سيدة وهو
سوعُ ا ْقبَ ْل ُروحِ ي  (..أع .. )59: 7وحيث أنة مات رجما
الربُّ يَ ُ
وس َوه َُو يَ ْدعُو َويَقُولُ« :أَيُّ َها َّ
يستودع روحة  ..فَكَانُوا يَ ْر ُج ُمونَ ا ْستِفَانُ َ
بالحجارة فمن المعتقد ان هذا حدث في آخر عام  36م .في الوقت الذي الذي أستدعت فية روما الوالي بيالطس البنطى لتحاسبة علي عدة
مخالفات  ,ولم تكن قد أرسلت خلفا لة  ,فأتاح هذا لليهود فرصة الحكم علية باألعدام وتنفيذ الحكم بعيدا عن تدخل الرومان .
 +من المعتقد أن الرجم حدث شرقي الهيكل علي حافة وادي قدرون بالقرب من باب دمشق الذي كان يدعي فيما مضي بأسم بوابة
أستفانوس .
 +من الواضح ان موت أستفانوس لم يكن فقط عميق األثر في حياة ذلك الشاب " شاول" الذي كان حارسا لثياب قاتلية وجعل منة أكبر
رسول وكارز في تاريخ المسيحية  ..بل تحول في مجري التاريخ ليكون عظة رائعة في حياة الماليين من البشر في الشرق والغرب
وايضا أنجيل مفتوح ومعاش لكل مسيحي .
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شخصيات من الكتاب المقدس
( العهد القديم )
آدم
" وقال اللة نعمل األنسان علي صورتنا كشبهنا " تك 26 : 1

 +قد اليعرف التاريخ البشري شخصيات كثيرة أختلف حولها التاب والشعراء ورجال الدين والعلم واألدب والفلسفة كما أختلفوا حول
أبينا آدم  ,وقد اليعرف التاريخ شخصيات كثيرة أستعصت علي الفكر البشري  ,وأختلف الناس في الحكم عليها وتنوعت نظرياتهم
ومذاهبهم وأرائهم كما أختلفوا حول أول أنسان ظهرعلي هذة األرض  ,فمنهم من رفعة إلي قمة المجد ومنهم من أحط بة إلي أسفل ومنهم
من عاد بة إلي أزمان قديمة جدا مثال "دارون" صاحب نظرية النشوء واألرتقاء ومنهم من ردة إلي عصور أقرب وأحدث أعتمادا علي
التسلسل البشري في سفر التكوين
علي أنة مهما تختلف هذة النظريات وتتنوع  ,ومهما ي كن حظها من األقتراب إلي الحق أو البعد عنة  ,فمما الشك فية ان العصور الحديثة
أخذت تؤكد أكثر من أي وقت مضي  ,ان قصة آدم كما وردت في الكتاب هي أدق وأصح القصص عن األنسان األول وال مثيل لها في
األيجاز والعمق والبساطة والجمال  ..ربما يكون جميال ونحن ندرس شخصية أبينا آدم األول  ,ان نقف قليال عند هذة القصة وما تبعها
من قصص وتقاليد وأساطير ونظريات لنخرج بصورة واضحة عن آدم  ,من هو؟ وكيف جرب وسقط وعوقب ؟ وكيف خلص وأخذ
طريقة مرة أخري إلي الفردوس ؟

 +ونحن بصدد دراسة وتحليل شخصية آدم  ,البد ان تعترف أن شخصيتة من أعقد وأصعب الشخصيات التي واجهها العقل البشري ,
وذلك ألنة فضال عن كونة أول وأقدم أنسان وليس لدينا من قصتة سوي قليل من الصفحات التوراة أو صفحات متناثرة من أساطير و
تقاليد الشعوب  ,فأن المؤرخين والكتاب والمفسرين الينظرون ألية كشخصية مجردة منفردة تتميز أو تختلف عن غيرها من الشخصيات
بل ينظرون إلية كمثال ورمز للجنس البشري بأكملة بما في هذا الجنس من مزايا وعيوب وأمجاد وسقطات ومن ثم فقد عجزنا عن ان
ندرك مالمحة الحقيقية  ,إذ أختفت شخصيتة الخاصة وراء شخصيتة الرمزية  ..كما ان موسي عندما تحدث عنة لم يقصد ان يعطينا
تاريخا مفصال أو مجمال لحياتة بقدرما أكد حقيقة ان آدم هو صنعة يدي اللة  ,ونقطة البدء في التاريخ البشري  ,وكيف تفاضلت نعمة
اللة علية فأعدت لة ولألجيال المنحدرة منة الفداء المجاني  ..علي أية حال فقد تميز آدم بعدة صفات منها الجمال والحكمة والعظمة ..
الجمال :
 +من المؤكد ان آدم كان جميل المنظر  ,هكذا أعتقد أحبار اليهود  ,وقد وافق الكثيرون من الكتاب المسيحيين هذة الفكرة فقالوا أن آدم
كان في جمالة شبة أبن اللة علي جبل التجلي  ,وسواء صح رأي هؤالء أو أولئك أو لم يصح فغالبا كان آدم يتمتع بجمال غير عادي ,
وكيف ال يكون كذلك وهو ختام عمل اللة المبدع في الخليقة !؟  ..وكيف اليكون كذلك وقد صنعة االة بكيفية متميزة عن غيرة من
المخلوقات !؟ فهذة المخلوقات كان يقول لها  :لتكن فتكون !! أما آلدم فقد قال فية  " :لنعمل األنسان علي صورتنا كشبهنا " تك 26 : 1
وقد أختلف الشراح في المقصود بصيغة الجمع الواردة في هذة العبارة  ,فقال البعض أنها دليل التعظيم واألجالل االئقين بشخص اللة
وهو دليل ضعيف ألن صيغة الجمع لم تظهر في لغة البشر كدليل التعظيم عند الملوك وغيرهم من السادة والعظماء إال في وقت متأخر
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نسبيا من التاريخ ولو صح هذا التفسير لكان من الالزم ان تكون كل كلمة تقال من اللة أو توجة ألية تأتي في صيغة الجمع ألنة هو وحدة
المنفرد في العظمة األبدية  ..وقال غيرهم ان اللة كان يتحدث في تلك اللحظة مع المالئكة وجند السماء  ...ولكن الرأي الراجح ان هو
ان المقصود بصيغة الجمع هنا ان اللة كان يتحدث إلي ذاتة في الثالوث القدوس  ,وان األنسان بهذا المعني لم يخلق كغيرة من المخلوقات
السابقة  ,بل جاء نتيجة المشورة والتدبير والحكمة األلهية الخاصة أو بمعني آخر جاء وليد قرار خاص متميز منفرد عن غيرة من
قرارات اللة  ,وهل يمكن ان يحدث هذا دون ان يأتي آدم قطعة فريدة رائعة في الجمال !! ..يضاف إلي هذا كلة أن آدم خلق بدون خطية
فخلق بذالك محررا من المرض والضعف والقبح التي تسببها الخطية  ..وربما يتفق هذا مع التقليد اليهودي الطريف الذي يقول  :أن آدم
بعد أن تم طر دة من جنة عدن قال للمالك الواقف لحراسة طريق شجرة الحياة  :ولكن متي أعود إلي الجنة مرة أخري !؟ فأجابة المالك:
عندما ترجع بالوجة الذي أعطاة لك اللة في الجنة !!  ..نعم هذة حقيقة لقد غيرت الخطيئة وجهة الجميل البرئ الحلو ورسمت علية هالة
قاتمة سوداء بعد ان سلبتة النقاوة والدعة والهدوء والبراءة والرقة والبهجة وغيرها من المقومات األساسية لكل جمال .
الحكمة :
 +وقد أختلف المفسرون في مدي الحكمة التي كانت آلدم  ,فأنحاز بعضهم إلي التقليد اليهودي الذي زعم ان حكمتة وإدراكة تفوقت عن
فهم وإدراك موسي وسليمان والكثير من الحكماء بل ومن المالئكة أنفسهم الذي قال لهم اللة عندما خلقة أنةسيكون أكثر حكمة من جميعهم
(حسب التقليد اليهودي) ,ولكي يبرهن علي هذا أحضر لهم حيوانات البرية وطيورالسماء وطلب منهم أن يدعوها بأسماء ,فعجزوا وعندما
أحضرها إلي آدم قسمها جميعا إلي أجناس وفصائل ,ودعا كل ذات نفس بأسمها الخاص كجنسها وفصيلتها  ..وذهب الرأي المعاكس إلي
ان آدم لم تكن لدية أي حكمة وأنة كان أقرب إلي الطفولة الساذجة وعدم الفهم ,ومن هنا نشأت أسطورة األنسان القديم الوحشي والهمجي
علي أننا نعتقد ان كال المذهبين غير صحيح وكليهما متطرف وبعيد عن الواقع  ..لقد خلق آدم كما يري كل متعمق في قصة الكتاب ولة
بعض المواهب والمهارات ,وخلقت لة الجنة ليعملها ويحفظها أو لنقول ليدرب ويستخدم هذة المواهب والمهارات ,كما وضعت لة شجرة
معرفة الخير والشر ومنعه اللة من ثمرتها وليس ألن اللة يريد ان يحرمة من معرفة الفارق بين الخيروالشر ,بل ألنة يريد لة هذة
المعرفة ولكن بطريقتة هو وليس بطريقة الشيطان  ,كان اللة يريد آلدم ان يعرف الخير أوال وعندها يستنتج آدم أن العكس تماما هو الشر
الذي اليريدة اللة  ,أما الشيطان فأراد العكس إذ يريد أن يعرف آدم الشر أوال ويعتاد علية وقتها تكون مهمة الشيطان أسهل في محاربة
آدم ونسلة ومن هنا نعلم ان الجنة كانت مدرسة آدم ومركز تعليمة وتدريبة  ..وربما قصة سقوط األنسان األول تشجعنا علي األعتقاد أن
آدم كان أذكي من حواء وأقل عاطفة ,أو بطريقة أخري ,أنة كان يتفوق عليها في الذكاء وكانت هي تتفوق علية في العاطفة أو يمكننا ان
نقول ونحن نوازن بين عقلة وقلبة  ,أن عقلة كان أقوي من قلبة وأكثر تنبها وإدراكا  ..ولعل هذا هو السبب الذي جعل الشيطان يبدأ
التجربة باألنفراد بالمرأة دون األنفراد بة .
العظمة :
 +ما من شك ان آدم كانم عظيما  ,وإن كنا النتفق مع التقاليد اليهودية التي زعمت بأنة كان مهيبا رائع المنظر فارع القوام ,إلي درجة
أنة كان يستطيع خوض المحيطات دون أن يغطية الماء ,كما كان يمكنة أن يري األرض من أقصاها إلي أقصاها وهو واقف علي قدمية,
( وقد أخذ األسالم هذة الخرافات من اليهود وأدعوا أن قامة كال من آدم وحواء كانت ثالثون مترا)  ..وقد بدت عظمتة هذة أمام المالئكة
فأخطأوة ذات مرة وحسبوة اللة فسجدوا لة  ( ,وهذة أيضا أخذها األسالم من التقليد اليهودي وأدعوا أن سبب سقوط طغمة من المالئكة
إلي شياطين هو رفضهم السجود آلدم عندما خلقة اللة) .
شبَ ِهنَا ..تك 1
ورتِنَا َك َ
علَى ُ
سانَ َ
اإل ْن َ
ص َ
عظمة آدم أيضا ترجع إلي الكيفية التي خلقة بها اللة ,فقد خلقة علي صورتة وشبهة إذ قال  :نَ ْع َم ُل ِ
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ومن المتفق علية أن الصورة والشبة يفيدان معني واحدا  ,وكلمة " شبة " تعبرعن التماثل القوي الكائن بين الصل والصورة  ,ولكن كيف
يمكن أن يكون آدم علي صورة اللة وشبهة  ,وكيف يمكن ان يكون هناك تماثل بين اللة وبينة !؟ ظن البعض أن التماثل قائم في الشبة بين
اللة المثلث األقانيم واألنسان صاحب الطبيعة المثلثة أقصد الروح والنفس والجسد  ,ولكن كثيرين يستبعدون التثليث في طبيعة األنسان ,
كما يستبعد الجميع التماثل بين األنسان من الناحية البدنية واللة  ,إذ ان اللة منزة عن اللحم والدم .
والرأي المسلم بة أن التماثل قائم بين األنسان كشخص وبين اللة كشخص  ,فاألنسان كشخص لة مقومات السخصية الثالثة  :الفكر و
الشعور واألرادة  ,مع أعتبار الفارق العظيم أن اللة لة هذة المقومات في كمالها النهائي بينما يملكها األنسان في المعني الجزئي المحدود
فمثال هناك فرق بين فكر اللة وفكراألنسان  ,فاللة هو المدرك لذاتة والمدرك لكل شئ صنعة ,أما إدركنا نحن مهما أمتد وأتسع ليس إال
ومضة ضعيفة باهتة إذاء نور معرفتة الكامل وإدراكة الالنهائي ,بل ان المسافة القائمة بين إدراك أي إنسان وإدراك اللة أكثر بما ال
يقاس بين إدراك الطفل وإدراك الفيلسوف
وما يقال عن الفكر يمكن ان يقال عن الشعور أيضا  ,والشعور هو ذلك األحساس الذي يتولد في أعماق الشخصية ليعبر عما بها من
عواطف وأنفعاالت  ,وما يصح في القول عن الشعور يصح أيضا في القول عن األرادة  ..ويكفي األنسان فخر وعظمة أن يكون علي
صورة اللة وشبهة في هذة كلها حتي وإن كان الفارق بينهما كالفرق بين شعاع النور والشمس الكاملة .
هذا التشابة نتجت عنة أو تولدت منة هذة الحقيقة  :اليمكن لألنسان أن يستريح أو يهدأ أو يشبع بعيدا عن اللة حتي لو أعطيتة الدنيا كلها
وقد عبر أحد الفاسفة عن ذلك فقال " إن شقاء األنسان يرجع فيما أعتقد إلي عظمتة أو إلي الالنهائية الكامنة فية  ,الالنهائية التي لم يقدر
ان يغطيها أو يدفنها تحت نهائيتة ...وهناك قصة عن ثالثة من الشباب في زيارة لهم للمتحف في واشنطن ,توقفوا أمام صندوق زجاجي
بداخلة عدة أباريق زجاجية ,أثنان منها ممتلئان ماء وآخر بة مخلوط فسفور ,حديد ,جير,كالسيوم وبآخر أوكسجين ونيتروجين وكتب
علي الصندوق  :جسد رجل يزن سبعون كيلوجرام وسأل أحدهم هل هذا كل شيء !؟ هل اليوجد ماهو أكثر !؟ فأجابة أحدهم نعم توجد
نسمة القدير التي تجعل من كل هذة المواد إنسانا حيا ...وهنا سبب عظمة األنسان ومجدة  ..نسمة القدير

 +بعد ان عرفنا من هو آدم  ,من السهل ان نعرف لماذا خلق !؟  ..لقد خلق كما يقول قانون ليمجد اللة  ,أو كما قال أغسطينوس  " :قد
خلقتنا لنفسك  ,وقلوبنا لن تجد الراحة إال بين يديك " ..وبهذا المعني يمكن ان نقول ان آدم خلق لكي يمجد اللة بالعبادة والسيادة واألثمار
العبادة  :ربما ندرك هذة الحقيقة من األسم الذي أطلقة اللة علي آدم  ,وقد أختلف المفسرين في معني هذا األسم فقال البعض أنة من األديم
أي من التراب الذي يذكرة علي الدوام بمركزة في حضرة اللة وأنة من صنعة اللة  ,وقال آخرون أنة يعني األحمر إذ كانت بشرتة لونها
أحمر  ,أو من التراب األحمر .
السيادة  :وخلق آدم أيضا لكي بسود علي الخليقة ,إذ هو وكيل اللة ونائبة علي هذة األرض ومن ثم أعطاة اللة ان يخضعها ويتسلط علي
سمك البحر ,وطيورالسماء وعلي كل حيوان يدب علي األرض ,وهذا التسلط لخير هذة المخلوقات وخيرة ,فعالقة األنسان بالحيوان نوع
من العناية ,فهو يرعاها بحكمتة وهي تخدمة وتعينة في أعمالة وغذائة .
األثمار  :وما كان آدم ليبقي في األرض بمفردة أو هو وحواء فقط خلقهم اللة ذكروأنثي لينال بركة اللة في األثمار ويكثر ويمأل األرض
وذلك ألنة بالطبيعة التي صنعة اللة عليها يأبي األنفراد أو العزلة إذ هو لة حنين لألتصال باألخرين ومعاشرتهم ,سجنة القاسي في البعد
عن المجتمع والحرمان من التجارب مع غيرة  ,يضاف إلي ذلك ان هذا األثمار فية الزيادة المستمرة الدائمة في تمجيد اللة وتعظيمة إذ أنة
يلد علي مدي األجيال مااليحصيمن بني البشر يرفعون قلوبهم وشفاهم بالحمد والتسبيح للة وخدمتة كل يوم .
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 +سقوط آدم وحواء وعقابهم  :ونحن نبحث في تجربة سقوط آدم وحواء نسترشد بقول بولس َ ..وآ َد ُم لَ ْم يُ ْغ َو ،لك َِّن ْال َم ْرأَةَ أ ُ ْغ ِويَ ْ
ت
صلَ ْ
ت فِي التَّعَدِي 1 ( ..تي  , ) 14: 2لنري أن التجربة عند آدم تختلف عنها عند حواء  ,إذ ان سقوط المرأة كان وليد الخداع " الحية
فَ َح َ
غرتني "  ..لقد جاءت الحية إلي المرأة كمن يطلب لها الخير ,ويرفعها إلي مركز اللة ,وأخفت عنها الجنة المهدمة والحزن والشقاء و
الدموع والموت وكل ما سيصيب الجنس البشري علي مدي األجيال  ..أما آدم فقد سقط بعين مفتوحة فربما شك في كلمة اللة عندما أبصر
حواء تأكل من الشجرة دون أن تموت في الحال كما كان يتوقع  ..أو ربما ان آدم أكل من الشجرة مدفوعا بحبة لحواء إذ فضل ان يموت
معها دون ان تهلك وحدها !! أيا كانت ظروفهما فقد سقطا وترتب علي السقوط نتائج وعقوبات قاسية :
العار :
جاءتهما الخطية بالخجل والخزي والعار ,إذ أدركا أول كل شيء أنهما عريانان ,ولعل هذا أول ما يحس بة األنسان عند أرتكاب الخطية !
اس ال ُّ
ظ ْل َمةَ أ َ ْكثَ َر
ور قَ ْد َجا َء ِإلَى ْال َعالَ ِمَ ،وأَ َحبَّ النَّ ُ
ِي ال َّد ْينُونَةُِ :إ َّن النُّ َ
ولعل هذا هو الدافع الذي يجعلة يرتكب الخطية في الظالم ! َ ..وه ِذ ِه ه َ
ور ،أل َ َّن أ َ ْع َمالَ ُه ْم كَان ْ
ور ِلئَالَّ ت ُ َوبَّ َخ أَ ْع َمالُهُ  ( ..يو. )19-20 : 3
يرةا .أل َ َّن ُك َّل َم ْن يَ ْع َم ُل الس َِّيآ ِ
ت يُ ْبغ ُ
ِض النُّ َ
َت ش ِِر َ
ورَ ،والَ يَأْتِي ِإلَى النُّ ِ
مِ نَ النُّ ِ
وكلمة الخطية علي الدوام مرتبطة بالعار والخزي إذ أنها تدمر في األنسان كل ماهو آدمي وإلهي إذ تقتل فية المروءة والشرف والكرامة
واألنسانية وتهبط بة إلي الحيوانية .
الخوف :
حينما سمع آدم وحواء صوت الرب ماشيا في وسط الجنة عند هبوب ريح النهار فزعا وخافا  .وهذا ما تصنعة الخطية دائما بمرتكبها ,إذ
تظهرة في مظهر الضعف أو األعزل فال يستطيع الهروب من عدل اللة  .لقد ظن آدم وحواء في بادئ األمر ان التعدي واألكل من ثمر
الشجرة سيجعلهما مثل اللة  ,ولكنهما أكتشفا آخر األمر ,أنهما أضافا إلي ضعفهما ضعفا إذ لم يجسرا علي النظر إلي اللة ,بل أيضا خشيا
من مجرد سماع صوتة عند هبوب ريح النهار!  ..الخطية توهم األنسان أنة قوي وشجاع ومتي أرتكبها يكتشف أنة ضعيف وجبان وأنة
أعجز من أن يواجة نفسة أو المجتمع أو صوت اللة  ,وقد جاء صوت اللة إلي آدم عند هبوب ريح النهار أي قبل غروب الشمس وهو
وقت رجوع الطيور ألعشاشها والحيوانات إلي أماكنها ولم يكن هناك صوت أوحركة سوي الريح تحمل صوت اللة قويا ومؤثرا تصل
إلي أعماق النفس  ,وهكذا يأتينا هذا الصوت عندما نرتكب الخطية بقوة ووضوح من خالل الحوادث واألحداث التي تمر بحياتنا أو من
صوت الضمير القاسي فنخاف وتصنع منا الخطية جبناء .
العداوة :
الخطية هي سر كل نزاع وخصام وعداوة في األرض ,إذ السالم قال الرب لألشرار ,ويعد ان سقطا أبوانا األوالن ,ضعفت المحبة بينهما
فلم تكن في جمالها األول  ,كما نشأت بينهما وبين الحية عداوة قاسية ,وأكثر من ذلك قتلت محبتهما للة !  ..بالنسبة لمحبتهما لم تكن كما
كانت ,فذلك يبدو من محاولة آدم إلقاء اللوم علي زوجتة ,دون أن يهتم بحمايتها أو تحمل ذنبها  ,كما كان ينتظر منة كمحب مخلص  ,وال
ننسي أيضا عندما ذكرها أمام اللة لم يقل "زوجتي" أو "حواء" بل قال "المرأة التي أعطيتني"  ,مما يدل علي ان محبتة لها لم تعد في
قوتها األولي  ..أما العداوة للحية فقد صارت عداوة مستمرة أبدية  ,ربما نلحظها اآلن من خالل العداوة القائمة بين الجسد والروح في
األنسان الواحد أو بين غير المؤمن والمؤمن عبر كل األجيال.
أما العداوة للة فتبدو اآلن أكثر من أي وقت مضي في البعد عنة وعن كل وصاياة وعدم الشوق ألية ,ومن هنا نعلم لماذا يعيش الناس اآلن
في خوف وقلق وعدم أستقرار ,ولماذا تبدو حياة غالبية الناس كمجموعة من المتناقضات تجمع الكرم والخسة ,القوة والضعف ,السمو و
الحقارة وصارت الناس ألغاز صعبة الفهم  ..سريع التصديق وسريع الشك  ,شجاع وجبان ,راغب في األستقالل وخاضع لشهواتة ,محتاج
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دائما إلي شئ ما ,مضطرب ,قلق ,سريع الملل ,يخدعة حبة لنفسة فال يري األشياء كما هي وإنما يراها بطريقتة الخاصة وهكذا أختلف
نظرات الناس حول نفس الشئ باختالف شخصياتهم أو توجهاتهم
الموت :
أجرة الخطية هي موت  ,وقد مات آدم وحواء في اللحظة التي سقطا فيها وأنفصال عن اللة ,لقد ماتا في الحال الموت الروحي واألدبي ولم
تعد لهما نفس الشركة الجميلة أو الحنين والشوق لرؤياة  ..وإلي جانب هذا شعرا بالموت المادي يأخذ طريقة إلي جسديهما من خالل ما
شعرا بة من ضعف وتعب ومرض وأنحالل وأدركا صدق اللة حين قال محذرا لهما  " :ألنك يوم تأكل منها موتا تموت " تك 16 : 2
الحياة القاسية :
طرد آدم وحواء من الجنة فطردا بذلك من الحياة اآلمنة المستريحة إلي حياة مختلفة تماما  ..لعنت األرض بسببهما فضعفت خصوبتها
ض
ق َو ْج ِهكَ تَأ ْ ُك ُل ُخب اْزا َحتَّى تَعُو َد ِإلَى األ َ ْر ِ
وظهرت البراري والقفار وكان علي آدم ان يجد لقمتة بالتعب والجهد وعرق الجبين " ِب َع َر ِ
ب تَعُو ُد " ( ..تك  .. )19 : 3وكان علي حواء ان تعيش حياتها متألمة كزوجة وأم  ,وفقد األثنان
الَّتِي أُخِ ْذتَ مِ ْن َها .ألَنَّكَ ت ُ َرابٌ َ ،و ِإلَى ت ُ َرا ٍ
سيادتهما وسيطرتهما علي العديد من الحيوانات التي صارت متوحشة يخشاها األنسان حتي اآلن  ..وقد رسم بولس الرسول صورة دقيقة
ض َمعاا إِلَى اآلنَ ..
للعالم اآلن حين قال في ( رو  .. )22 : 8فَإِنَّنَا نَ ْعلَ ُم أ َ َّن ُك َّل ْال َخلِيقَ ِة تَئ ُِّن َوتَتَ َم َّخ ُ
العودة للفردوس :
لم تنتهي قصة آدم بالطرد أو الموت ولكن نعمة اللة سبقت فأعدت لة الخالص  ,فنالحظ من قصتة ان اللة أعلن خالص آدم قبل إعالن
ع ِقبَهُ ( ..تك ) 15: 3
سكِ َ ،وأ َ ْن ِ
ت ت َ ْس َحقِينَ َ
ض ُع َ
عقابة !! فنقرأ اآلتي َ :وأ َ َ
ع َد َاوة ا بَ ْينَكِ َوبَيْنَ ْال َم ْرأَةَِ ،وبَيْنَ نَ ْسلِكِ َونَ ْس ِل َها .ه َُو يَ ْس َح ُق َرأْ َ
صةا مِ ْن
صنَ َع َّ
اإللهُ آل َد َم َو ْام َرأَتِ ِه أ َ ْقمِ َ
لقد حاول آدم وحواء تغطية الخطية بطريقة حمقاء  ,ولكن اللة تدخل وسترعريهما بذبيجة َ ..و َ
الربُّ ِ
س ُه َما ( ..تك  , ) 21: 3إذ بدون سفك دم التحصل مغفرة وهنا ندرك أمرين أساسيين أن الخالص هومن صنع اللة وحدة والدخل
ِج ْل ٍد َوأ َ ْل َب َ
لألنسان فية وان الخالص بالدم فقط  ,وهكذا نستطيع فهم جميع الطقوس والشرائع في فروض ذبائح العهد القديم  ..وهكذا يحق لنا أن
ان أ َ ْيضاا قِيَا َمةُ األ َ ْم َواتِ .ألَنَّهُ َك َما فِي آ َد َم يَ ُموتُ ْال َجمِ ي ُع ،ه َكذَا فِي
ان ،بِإِ ْن َ
نهتف مع بولس في (1كو .. )21: 15فَإِنَّهُ إِ ِذ ْال َم ْوتُ بِإِ ْن َ
س ٍ
س ٍ
سيُ ْحيَا ْال َجمِ ي ُع  ..والبد ان نوضح ان العقاب الذي أوقعة اللة علي أبوينا لم يكن لمجرد العدالة األلهية  ,بل كانت تحتمة رحمتة
ِيح َ
ْال َمس ِ
الفائقة  ,فلو ان آدم وحواء أكال من شجرة الحياة وهما خاطئان لكانت الحياة لهما أمر عقاب وكان بقاؤهما في الجنة هو الجحيم بعينة .
نشكر الرب من كل القلب علي محبتة األبوية لنا حين طرد آدم وحواء قبل ان يأكالن من شجرة الحياة  ..فالخروج من حضرة اللة في
الجنة أمرا صعبا للغاية ولكن األصعب منة هو البقاء بعيدا إلي األبد .
دعونا نشكر اللة ال علي الشمس المشرقة فقط بل علي الغيوم أيضا ,ال علي ما يسمح بة في حياتنا من هدوء وسالم وصحة بل وأيضا من
ان  ( ..اي . ) 18 : 5
مشاكل وضيقات وأمراض  ,ألنة هوهو نفس الرب  ..ألَنَّهُ ه َُو يَ ْج َر ُح َويَ ْع ِ
صبُ  .يَ ْس َحقُ َويَ َداهُ تَ ْش ِفيَ ِ
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القداس األلهي وعالقتة بالكتاب المقدس
بناء علي طلب البعض في إجتماعنا األخير بالكنيسة بشأن شرح طقس القداس اآللهي وما يجري فية من خالل المكتوب من آيات في
الكتاب المقدس وكشف معاني الرموز واألشارات التي يحتوي عليها القداس في ضوء األنجيل  .نبدأ أول حلقة في هذة الدراسة ,
فمن الصعوبة تغطية كل القداس في مرة واحدة  ,وسنحاول دراستة علي عدة مراحل .
القداس هو في الحقيقة رحلة طويلة تبدأ من بيت لحم حيث ميالد المسيح وتجسدة علي األرض وتنتهي عند الجلجثة حيث الصلب والفداء
ثم القيامة المجيدة والصعود للسماء ,ثم وعد من الرب بالعودة مرة ثانية قريبا للدينونة والقيامة  .في البداية نشرح معاني بعض التعبيرات
ونتعرف علي األدوات المختلفة التي نحتاج أليها ليتم رفع ذبيحة القداس اآللهي .

 +طقس القداس  :كلمة طقس هي كلمة يونانية " تاكسيس " ومعناها نظام أو ترتيب  ,وهذا يعني شرح وتفسير كل ما يدور داخل
الكنيسة سواء كان قداس أآلهي أو شكل الكنيسة وأدواتها ورتب الكهنة ومالبسهم وغيرها من أمور كثيرة تتعبق بالكنيسة وخدماتها  .وكل
كني سة لها طقوسها الخاصة بها  ,بمعني ان طقوس الكنيسة القبطية تختلف عن الكنيسة الرومانية أو اليونانية  ,وهكذا ..
وقد كان النظام والترتيب واضحا في تصرفات السيد المسيح واآلباء الرسل  ,فالسيد المسيح عندما كان يوزع الطعام في معجزتي إشباع
س ِة آالَفِ َر ُجل .فَقَا َل ِلتَالَمِ ي ِذهِ« :أَتْ ِكئُوهُ ْم ف َِرقاا خ َْمسِينَ خ َْمسِينَ .
الجموع  ,كان هناك نظام وترتيب في ( لو .. )14 : 9ألَنَّ ُه ْم كَانُوا نَح َْو َخ ْم َ
ِيح ،أَ ْن
اإل ْخ َوةُِ ،باس ِْم َر ِبنَا َي ُ
سو َ
وتسلم هذا النظام والترتيب بولس الرسول وعلمة للكنيسة في (  2تسا  .. ) 6: 3ث ُ َّم نُ ِ
وصي ُك ْم أَيُّ َها ِ
ع ْال َمس ِ
يش
ْس ِإلهَ تَ ْش ِو ٍ
خ يَ ْسلُكُ ِبالَ ت َْرتِي ٍ
س َ
ْس َح َ
هللا لَي َ
بَ ،ولَي َ
ب التَّ ْعل ِِيم الَّذِي أ َ َخذَهُ مِ نَّا  ..وهكذا كانت تعاليمة في جميع الكنائس  ..أل َ َّن َ
تَت َ َجنَّبُوا ُك َّل أ َ ٍ
يع َكنَائ ِِس ْالقِدِيسِينَ 1 ( ..كو )33 : 14
بَ ْل إِلهُ َ
سالَ ٍمَ ،ك َما فِي َجمِ ِ
 +الكنيسة  :هذة الكلمة عبرية األصل مأخوذة من كلمة " كنيس" ومعناها مجمع في اللغة العبرية  ,وفي اللغة اليونانية التسمية "إكليسيا"
أي مكان الدعوة أو األحتفال  ,وقد صار مدلول هذة الكلمة من بعد علي الكنيسة المسيحية.
وكلمة كنيسة تطلق علي ثالثة مسميات :
ساقِفَةا،
الر ِعيَّ ِة الَّتِي أَقَا َم ُك ُم ُّ
يع َّ
الرو ُح ْالقُد ُ
ُس فِي َها أَ َ
أوال  :الشعب المسيحي كما هو واضح في ( أع  ..)28 : 20اِ ْحت َِر ُزوا اِذاا أل َ ْنفُ ِس ُك ْم َو ِل َجمِ ِ
سمِ عُوا ِبذلِكَ
ار خ َْو ٌ
س ِة َو َ
عظِ ي ٌم َ
ف َ
ِلت َْر َ
يع ا َّلذِينَ َ
يع ْال َكنِي َ
ع ْوا َكنِي َ
ص َ
سةَ هللاِ الَّتِي ا ْقتَنَاهَا ِبدَمِ ِه  ..وأيضا في ( أع  .. )11 : 5فَ َ
علَى َجمِ ِ
علَى َجمِ ِ
س ِة فَ ْليَ ُك ْن ِع ْندَكَ ك َْال َوثَنِي ِ ..
س ِةَ .و ِإ ْن لَ ْم يَ ْس َم ْع مِ نَ ْال َكنِي َ
ثانيا  :رجال الكهنوت كما هو في ( مت َ .. )17 : 18و ِإ ْن لَ ْم يَ ْس َم ْع مِ ْن ُه ْم فَقُ ْل ل ِْل َكنِي َ
ثالثا  :مبني الكنيسة كما في ( أع  .. )26 : 11فَ َح َد َ
ِيرا  ..وأيضا في ( 1كو )18: 1
علَّ َما َج ْمعاا َ
غف ا
سنَةا َكامِ لَةا َو َ
س ِة َ
ث أَنَّ ُه َما ا ْجت َ َمعَا فِي ْال َكنِي َ
س ِة ..
ألَنِي أ َ َّوالا حِ ينَ ت َ ْجتَمِ عُونَ فِي ْال َكنِي َ

 +الهدف الرئيسي من ممارسة طقس القداس هو تقديس األسرار المقدسة  ,أو هو حلول الروح القدس علي الخبزوالخمر ليصيرا جسد
الرب ودمة الكريم والتناول من األسرار المقدسة  ,وحسب أعتقاد كنيستنا القبطية األرثوذكسية فأن التناول المستمر من األسرار المقدسة
هو شرط أساسي وجوهري لدخولنا إلي الحياة أألبدية وللثبات في الرب والرب فينا وهذا ما قالة الرب بنفسة في ( يو : ) 53 – 56 : 6
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سوعُْ :
سدِي َويَ ْش َربُ دَمِ ي
فَقَا َل لَ ُه ْم يَ ُ
ْس لَ ُك ْم َحيَاة ٌ فِي ُك ْمَ .م ْن يَأْ ُك ُل َج َ
اإل ْن َ
«ال َح َّق ْال َح َّق أَقُو ُل لَ ُك ْمِ :إ ْن لَ ْم ت َأ ْ ُكلُوا َج َ
ان َوت َ ْش َربُوا َد َمهُ ،فَلَي َ
س َد اب ِْن ِ
س ِ
سدِي َويَ ْش َربْ دَمِ ي يَثْب ْ
ي َوأَنَا فِي ِه..
سدِي َمأ ْ َك ٌل َح ٌق َودَمِ ي َم ْش َربٌ َح ٌقَ .م ْن يَأ ْ ُك ْل َج َ
ير ،أل َ َّن َج َ
فَلَهُ َحيَاة ٌ أَبَ ِديَّةٌَ ،وأَنَا أُقِي ُمهُ فِي ْاليَ ْو ِم األَخِ ِ
ُت فِ َّ
صعْبٌ ! َم ْن
وعندما أعترض كثير من التالميذ علي كالم الرب في ( يو  .. )60 : 6فَقَا َل َكث ُ
ِيرونَ مِ ْن تَالَمِ ي ِذهِِ ،إ ْذ َ
سمِ عُواِ « :إ َّن هذَا ْال َكالَ َم َ
ِيرونَ مِ ْن تَالَمِ ي ِذ ِه ِإلَى
َي ْقد ُِر أَ ْن َي ْس َم َعهُ  ..وكانت النتيجة هو أنسحاب الكثيرين من تبعية المسيح ( يو  .. ) 66 : 6مِ ْن هذَا ْال َو ْق ِ
ت َر َج َع َكث ُ
ْال َو َراءِ َ ،ولَ ْم يَعُودُوا يَ ْم ُ
شونَ َم َعهُ  ..فماذا كان رد فعل المسيح !؟ كان هناك إصرار شديد وتصميم من جهة المسيح ولم يقبل بالتهاون أو
عش ََر« :أَلَعَلَّ ُك ْم أَ ْنت ُ ْم أ َ ْيضاا ت ُ ِريدُونَ أَ ْن
المناقشة فيما قالة  ,وكان كالمة لبقية التالميذ ( األثناعشر) في ( يو .. )67: 6فَقَا َل يَسوعُ لِالثْنَ ْي َ
ت َْمضُوا؟» وهي رسالة فى منتهي القوة تقول لجميع األجيال ( ال تبعية لي بدون قبول هذا األمر ) .
اركَ َو َكس ََّر
وقد أسس الرب هذا السر في العشاء األخيرمع التالميذ ( مت َ .. )26 – 28 : 26وفِي َما هُ ْم َيأ ْ ُكلُونَ أ َ َخذَ َي ُ
سوعُ ْال ُخبْزَ َ ،و َب َ
شك ََر َوأ َ ْع َ
َوأ َ ْع َ
طاهُ ْم قَائِالا« :ا ْش َربُوا مِ ْن َها ُكلُّ ُك ْم ،أل َ َّن هذَا ه َُو دَمِ ي الَّذِي
س َو َ
طى التَّالَمِ يذَ َوقَالَُ « :خذُوا ُكلُوا .هذَا ه َُو َج َ
سدِي»َ .وأ َ َخذَ ْالكَأ ْ َ
ِيرينَ ِل َم ْغف َِرةِ ْال َخ َ
طايَا  ..والتالميذ والرسل بدورهم سلموة للكنيسة  ,وكما قال بولس الرسول في
ل ِْلعَ ْه ِد ْال َجدِي ِد الَّذِي يُ ْسفَكُ مِ ْن أ َ ْج ِل َكث ِ
شك ََر فَ َكس ََّر،
ع فِي اللَّ ْيلَ ِة الَّتِي أ ُ ْسل َِم فِي َها ،أَ َخذَ ُخب اْزا َو َ
الربَّ يَ ُ
سلَّ ْمت ُ ُك ْم أ َ ْيضاا :إِ َّن َّ
سلَّ ْمتُ مِ نَ َّ
سو َ
الر ِ
ب َما َ
(  1كو  .. )23 – 25 : 11ألَنَّنِي ت َ َ
س أ َ ْيضاا َب ْع َد َما ت َ َع َّ
ِي ْال َع ْه ُد
ور ألَجْ ِل ُك ُم .ا ْ
سدِي ْال َم ْك ُ
س ُ
ش ْوا ،قَائِالا« :ه ِذ ِه ْالكَأ ْ ُ
َوقَالَُ « :خذُوا ُكلُوا هذَا ه َُو َج َ
صنَعُوا هذَا ِل ِذ ْك ِري» .كَذلِكَ ْالكَأْ َ
سه َ
صنَعُوا هذَا ُكلَّ َما ش َِر ْبت ُ ْم ِل ِذ ْك ِري  ..فالتناول من األسرارالمقدسة ليست بدعة أو أختراع أتي بة بولس الرسول كما يدعي
ْال َجدِي ُد بِدَمِ ي .ا ْ
بعض المشككين ولكنة تسليم عير األجيال بدأ بالسيد المسيح وأنتهي إلي وقتنا الحاضر ويستمرحتي إنقضاء الزمن .

 +يتم تقديس الخبزوالخمر من فوق المذبح المقدس  ..والمذبح عادة يكون مربع الشكل داخل الهيكل وهو يشير إلي القبر أو الجلجثة
حيث مات المسيح  ,ويصنع أحيانا من الخشب كما في بعض الكنائس القديمة إشارة إلي خشبة الصليب المقدسة  ,ويصنع أحيانا من معدن
ثمين مثل الفضة أو الذهب إكراما لمائدة الرب  ,وفي غالبية األحيان يصنع من الحجرأو الرخام ليكون علي مثال القبر الذي دفن فية
المسيح  ,وقد أعتادت الكنيسة علي تغطية المذبح بالستور الثمينة  ,والغرض العملي منها هو في حالة إنسكاب الكأس اليسقط الدم الثمين
علي األرض بل علي الستور فيسهل غسلها أو حرقها .

 +وهناك أيضا بعض المتعلقات بالمذبح والتي تتواجد عموما علي المذبح  ,وجميعها يجب أن يتم تكريسها بواسطة األسقف قبل البدأ في
إستخدامها والمقصود بالتكريس هو التقديس أو التخصيص بمسحها بالميرون المقدس فتصير مخصصة لخدمة المذبح فقط ال غير وهى :
 1اللوح المقدس  :هو لوح صغير من الخشب يتم تكريسة بالصالة ومسحة الميرون ويكتب علية أسم يسوع المسيح وبعض من اآليات
المقدسة .
 2الكرسي

 :صندوق من الخشب الثمين علية بعض الصور المقدسة ولة فتحة من األعلي يوضع فيها الكأس وسمي بهذا األسم إشارة

عال َو ُم ْرتَفِعَ ،وأ َ ْذيَالُهُ تَ ْمأل ُ
سنَ ِة َوفَاةِ ع ُِزيَّا ْال َملِكِ َ ،رأَيْتُ السَّيِ َد َجا ِل ا
علَى ُك ْرسِي ٍ َ
سا َ
إلي الكرسي الجالس علية الرب في ( أش  ..)1 :6فِي َ
ٍ
ِس .فهو كرسي العرش
ْال َه ْي َك َل  ..أو في ( رؤ َ .. )2 :4ول ِْل َو ْق ِ
ش َم ْوضُوعٌ فِي ال َّ
ص ْرتُ فِي ُّ
علَى ْال َع ْر ِش َجال ٌ
ع ْر ٌ
س َماءِ َ ،و َ
وحَ ،و ِإذَا َ
ت ِ
الر ِ
 3الكأس

 :يصنع من الفضة أو الذهب لة قاعدة مستديرة ويوضع داخل كرسي العرش .

 4المستير

 :وهي كلمة يونانية معناها (ملعقة) ويستخدمها الكاهن في تناول المؤمنين للدم المقدس وبداية أستعمالها كان في القرن

السادس الميالدي  ,أما قبل ذلك كان التناول من الكأس مباشرة .
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 5الصينية

 :مستديرة الشكل ومسطحة ولها حافة وتشير إلي قبر المخلص وأيضا إلي المذود الذي ولد فية  ,كما يذكرنا بقسط المن

في العهد القديم .
 6القبة

 :عبارة عن شريطين مقوسين ومتقاطعين فيكونان قبة توضع فوق الصينية حتي إذا تغطي الحمل بلفافة فأنها التلمسة

وهي تذكرنا بالنجم فوق المذود
 7الصليب

 :أيضا من متعلقات المذبح ويصنع من الفضة أو الذهب ويمسكة الكاهن أثناء رفع صلوات القداس .

 8إناء البخور  :يصنع من الخشب أو المعدن يوضع فوق المذبح وبة البخور .
 9إناء الذخيرة  :إناء صغير من الفضة لة غطاء محكم توضع فية الذخيرة ( جوهرة من الجسد المقدس مغموسة في دم المسيح ) يحملة
الكاهن لمناولة المرضي في البيوت أو المستشفيات .
 10كتاب البشارة  :هو كتاب العهد الجديد موضوع داخل غالف من الفضة مرسوم علية صورة المسيح مصلوب أو السيدة العذراء
حاملة الطفل يسوع .
 +في تقديم سراألفخاريستيا تستخدم الكنيسة كال من الخبزوالخمر علي مثال تقدمة ملكي صادق في ( تك َ .. : ) 18 : 14و َم ْلكِي
ِيم ،أ َ ْخ َر َج ُخب اْزا َو َخ ْم اراَ .و َكانَ كَا ِهناا هللِ ْال َعلِي ِ  ..ويصنع القربان من دقيق القمح حيث شبة السيد المسيح نفسة بحبة حنطة
َ
صا ِد ُقَ ،م ِلكُ شَال َ
" قمح " في ( يو  .. )24 : 12ا َ ْل َح َّق ْال َح َّق أَقُو ُل لَ ُك ْمِ :إ ْن لَ ْم تَقَ ْع َحبَّةُ ْالحِ ْن َ
ي ت َ ْبقَى َوحْ َدهَاَ .ول ِك ْن ِإ ْن َمات ْ
ض َوت َ ُم ْ
َت تَأْتِي
ط ِة فِي األ َ ْر ِ
ت فَ ِه َ
ِير  ..والبد من توفر بعض الشروط في هذا القربان ومنها ان يكون من دقيق القمح النقي والبد ان يكون العجين مختمرا  ,لماذا ؟
بِث َ َم ٍر َكث ٍ
سوعُ« :ا ْن ُ
ير
ألن عموما في الكتاب المقدس الخميرة تشير إلي الشروالخطية ( مت َ .. ) 6: 16وقَا َل لَ ُه ْم يَ ُ
ظ ُرواَ ،وتَ َح َّر ُزوا مِ ْن خَمِ ِ
صدُّوقِيِينَ  ..وألن السيد المسيح حمل خطية العالم في جسدة إذن وجود الخميرة في عجين قربانة الحمل يشير إلي حمل
ْالفَ ِريسِيِينَ َوال َّ
السيد المسيح خطية العالم في جسدة  .أيضا البد أن يكون قربان الحمل خاليا من الملح فالمعروف ان سبب وضعنا الملح في الطعام هو
لحفظة من الفساد  ,وهذا اليجوز بالنسبة للخبز الذي سيتحول لجسد المسيح ألنة هو غير قابل للفساد  ..ألَنَّكَ لَ ْن تَتْ ُركَ نَ ْفسِي فِي ْال َها ِويَةِ.
ساداا ( ..مز ..) 10: 16أيضا يكون قربان الحمل علي شكل مستدير مطبوعا في وسطة ختم مستدير مكتوب علية
لَ ْن ت َ َد َ
ع ت َ ِقيَّكَ َي َرى فَ َ
الثالث تقديسات ويتوسط الختم صليب يسمي األسباديقون وحولة  12صليبا إشارة لتالميذ الرب  ,وشكل الدائرة يذكرنا بالالنهائية في
المسيح فالبداية لة أونهاية ويكون هناك خمسة ثقوب تشير إلي جراحات المسيح الخمسة .
س
 +أما الخمر الذي سيتحول إلي دم المسيح فهو من عصير العنب وهذا واضح من كالم المسيح في ( مت َ : )27- 29 : 26وأَ َخذَ ْالكَأْ َ
ِيرينَ ِل َم ْغف َِر ِة ْال َخ َ
شك ََر َوأ َ ْع َ
طا َياَ .وأَقُو ُل لَ ُك ْم:
َو َ
طاهُ ْم قَا ِئالا« :ا ْش َربُوا مِ ْن َها ُكلُّ ُك ْم ،أل َ َّن هذَا ه َُو دَمِ ي الَّذِي ل ِْل َع ْه ِد ْال َجدِي ِد الَّذِي يُ ْسفَكُ مِ ْن أ َ ْج ِل َكث ِ
ت أَبِي ..
َاج ْالك َْر َم ِة هذَا ِإلَى ذلِكَ ْاليَ ْو ِم حِ ينَ َما أَ ْش َربُهُ َم َع ُك ْم َجدِيداا فِي َملَ ُكو ِ
ِإنِي مِ نَ اآلنَ الَ أ َ ْش َربُ مِ ْن نِت ِ
وال يجوز أستعمال أي مادة أخري خالف خمر العنب ويجب ان يكون الخمر نقيا كالخبز والتدخل علية أي مادة أخري ماعدا الماء
وتكون نسبة الماء الثلث ال أكثر حتي اليفقد الخمر صفتة  ,والماء أيضا يشير إلي الماء الذي خرج من جانب المسيح مع الدم علي خشية
الصليب .
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أسئلة حول الضيقة العظيمة
 1أستخرج من كالم الرب يسوع للتالميذ في (متي  )24ما يثبت ان الضيقة العظيمة ليست ضيقة عادية مثل باقي الضيقات  .لم تحدث
من قبل وال مثيل لها ولن تتكرر ؟

 2تنبأ كال من موسي النبي وأرميا النبي بحدوث هذة الضيقة لشعب اليهود ( في نهاية األزمنة) .أستخرج شواهد من ( تثنية  ) 4و
( تثنية )31و ( أرميا  )30؟

 3الضيقة التي يجتازها اليهود في نهاية األيام ليست مجرد عقاب بل هي عالج لتمردهم علي مراأليام  .أستخرج شاهد من (تث  )4؟

 4ماهي أوجة الشبة بين ضيقة يعقوب والضيقة العظيمة ؟

 5منذ أيام مصر إلي وقت المسيح وقع اليهود تحت أستعباد أألمم فكيف تحققت نبوة ( أر  )8 : 30؟ ومتي كانت البداية ؟

 6صف حالة الرعب الشديد خالل الضيقة العظيمة من خالل الشواهد في ( أر  )30و ( صف  )1و (  1تسا  )5؟

 7أذكر نبوات في زكريا  . 13 , 12 , 11 , 9تمت جميعها حرفيا في أحداث المجئ األول ؟

 8ذكرت النبوة في ( زك  )12تفاصيل لضيقة يعقوب من الدول المجاورة ألسرائيل ومن بقية دول العالم  .أذكر الشواهد ؟

 9هناك نبوة عن خالص معد لليهود في (زك  )12وأيضا وعد بهذا الخالص في ( رو  . )11ما هى الشواهد ؟

 10أستخرج شواهد من ( زك  ( , )13حز  , )5تؤكد ان هذة الضيقة المقصود بها اليهود أوال ؟

 11هناك عودة ورجوع لليهود في نهاية األيام للرب  .أذكر آيات في ( زك  ( , )13أر  ( , ) 30حز  ( , ) 11أش  ) 28تؤيد
هذة الحقيقة .

 12حسب المكتوب في ( مال  , ) 6 : 3ما هو سر عدم أختفاء اليهود ككيان أو جنس مثل ما حدث لكثيرمن الشعوب والممالك ؟

 13من هى المرأة في ( رؤيا  ) 1 – 6 : 12؟

 ( 14رؤ  ) 17 : 12يظهر منها ان اضطهاد الشيطان وضد المسيح يستهدف األتقياء الذين هم من خلفية يهودية وليست الكنيسة .
أشرح هذا .
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 15سيأتي المسيح علي السحاب حسب ( مر  , ) 26 :13وعلي جبل الزيتون حسب ( زك  , )4 : 14أشرح الفارق ؟

 16تنبأ كال من ( زكريا  ( , ) 14حبقوق  ) 3بالدمار النووي في نهاية األيام  .أذكر الشواهد ؟

اسئلة حول شخصيات من الكتاب المقدس
 17كم كانت مدة خدمة خدمة إستفانوس ؟

 18لم يكن نظام الشموسية معروفا عنداليهود  ,فلماذا ظهر في الكنيسة ؟

 19كانت خدمة أستفانوس األجتماعية منصة إنطالق لخدمة أعظم  .أشرح هذا ؟

 20لماذا لم يعدم الرومان أستفانوس بالصلب كعادتهم  ,ورجمة اليهود بالحجارة ؟

 21كيف كان السيد المسيح مثاال ألستفانوس في لحظة موتة ؟

 ( 22تك  .. )26 : 1ما تفسير صيغة الجمع في اآلية ؟

 23آدم كان علي صورة اللة  .أشرح اآلية " نعمل األنسان علي صورتنا كشبهنا " (تكوين  )1؟

 25ما هي نتائج سقوط آدم ؟

 24لماذا خلق اللة آدم ؟

 26أعلن اللة خالص آدم قبل ان يعلن عقابة  .أشرح هذا ؟

أسئلة حول القداس في الكتاب المقدس
 27ماهو الغرض األساسي من عمل القداسات في الكنيسة ؟

 28ماهي الشروط التي يجب ان تتواجد في قربان الحمل ؟

 29لماذا ال يستخدم غير دقيق القمح وخمر العنب في سر األفخاريستيا ؟

 30ماهي أهمية التناول في الكنيسة القبطية  .أذكر الشواهد ؟
27

َ

