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 المقّدمة

 
ف يعنشكل شمل بسوف ي. ي الّسنين القليلة المقبلةتحّول مدهش في أحداث العالم، هو على وشك الّظهور ف

، من أجل أن األوان على األرجحفات سبقو قد. الواليات المّتحدة، بريطانيا، أوروبا الغربّية والّشرق األوسط

لماذا ال يرى قادة العالم ما هو آت؟ ! يصحو العالم الحّر على المعنى الحقيقي خلف أحداث العالم الجارية

رؤساء الّدول، العلماء، المعلّمين، المحّررين، محلّلي األخبار، أصحاب  –لماذا خيرة عقول العالم ال ترى 

 لماذا؟! في العمل والّتجارة؟ هم ال يعون شيًئا على اإلطالقالبنوك، أصحاب المصانع، القادة 

. اّتجاهاتهيغلقوا عقولهم على األسباب العظيمة خلف أحداث العالم و، أن ألّنهمقد تعلّموا بشكل خاطئ وزائف

ه، مع ذلك، كّل مشاكل العالم وعلل! يتغاضى األسباب ويتعامل مع الّنتائجقد تعلّم هذا العالم بشكل خاطئ، أن 

مساواة؛ الجريمة، الفقر، البؤس، عدم ال: هناك سبب أنتج الفتنة والحرب. عملّية سبب ونتيحة،هي ببساطة

 !لكن القادة ليسوا على علم بذلك. المرض، األمراض العقلّية

 

 رانفجالعالم على وشك اإل

ال يتّم تعليم  .المعرفة الحقّة أساس –لحقائق األساسّيةلتبًعالكّنهم لم يتعلّموا . ن فيهقادة العالم هم المثقّفو

ا عن هدف ومعنى ال يعرفون شيئً ! هو لماذاأم  –هو اإلنسان  ماهم ال يعرفون ! المعرفة األكثر ضرورّية

 الّطريق إلى الّسالم –لم يتعلّموا األسباب الحقيقّية . يفّرقوا ما بين القيم الحقّة والقيم الخاطئةتعلّموا أن ! الحياة

 .رة العالمّية؛ وال أسباب الحرب والّتعاسة وعدم المساواة وفوضى العالموالّسعادة والوف

بناء على ذلك، فهم يقودون البشرّية . في هذا العالم الّسفلي ،ال يعرفون شيًئا عن الهدف الذي ُيعمل عليه هنا

معرفة طريق ل بافتقاره. ة بائسة متألّمة تعيسةعلى بشريّ  عبث فساًدا، يفي صراع مع هذا الهدف مسارإلى 

يتكلّم القادة عن الّسالم، يعلنون أّنهم يعملون من أجل الّسالم، يصرخون من . الّسالم، ال يملك العالم الّسالم

 !يعطون الموافقة والقبول األعمى للّطريق الذي ينتج الحربهم بينما  –أجل الّسالم 

 !إّن هذا العالم يتوّجه بكّل بساطة، إلى طريق خطأ

 .كّل علل العالم أسبابالتي هي  للّطرقالحضارة،  يوافق ويمنح قبول إّن هذا العالم

 .واآلن، نحن نقترب بسرعة من اإلنفجار العظيم الّساحق، الذي سوف يفاجئ ذهن اإلنسان فوق حدود العقل

سوف تندلع قريًبا في انفجار عالمي من العنف  ،تعمل القوى اليوم على خطط وبرامج ومؤامرات وتحّركات

التعّقل  ن اليوم مع قوى الّطبيعة، ويفتقديعبث اإلنسا. ضى كما لم يحدث من قبل، ولن يحدث بعد أبًداوالفو

 .للسيطرة عليها والمعرفة والقدرة والحكمة

، فقد أصبح متعارًفا ومثيًرا فكرّيًا، تجاهل الّسبب األساسي العظيم لكّل األشياء؛ هذا الجهل المثقّف حماقة مع

غير ة لهذا العمل؛ الّسلطة العظيمة عمل عليه في هذا العالم الّسفلي، والخّطة األساسيّ واقع الهدف الذي يُ 
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قبل أن تفّجر البشرّية نفسها إلى خارج  –التي ستتدّخل قريًبا وتغّير مسار الّتاريخ بشكل جذرّي  منظورةال

 .هذا الوجود

خدع الّتعليمّية الحديثة، فقد ألهمت سلطة الكون بالّنسبة للمشّبعين بال غم من أّن هذا سيبدو غير واقعيّ على الرّ 

مخبر . اإلله وليس مثلي. أنا هللا وليس آخر": ويقولانهإشعياء، ليقتبس م ام، رجالً ُيدعىع ٠٠٢٢العليا، منذ 

 تصوغ(. ٠٢-٩: ٦٤إشعياء " )منذ البدء باألخير ومنذ القديم بما لم يفعل قائالً رأيي يقوم وأفعل كّل مسّرتي

تنفجر ادمة سوف ترى أحداًثا مدهشة، سلكن الّسنين القليلة الق. تضع خططها –الم العظيمة سياساتها قوى الع

 لماذا؟! بشكل مختلف تماًما عّما تخّططه األمم

 

 ال يخطى أبًدا

أّما مؤامرة الّرّب فإلى األبد . الشى أفكار الّشعوب. الّرّب أبطل مؤامرة األمم: "هناك إله عظيم يقول ألنّ 

المصّور قلوبهم جميًعا . من مكان سكناه تطلّع إلى جميع سّكان األرض... أفكار قلبه إلى دور فدور. تتثب

 (.٠٠-٠٦، ۳۳:٠٢المزامير " )المنتبه إلى كّل أعمالهم

ارفعوا إلى العالء عيونكم وانظروا . ول القّدوسفبمن تشّبهونني فاُساويه يق: "فسهفقد قال هذا اإلله األزلّي ن

..." كّل األمم كال شيء قّدامه... هوذا األمم كنقطة من دلو وكغبار الميزان ُتحسب"وأيًضا، ..." ذهمن خلق ه

 (.٥١، ٥١، ٦٢-٠٠: ٦٢إشعياء )

والحفظ مكتوبًا، نبوءات تمأل تقريبًا ثلث الكتاب المقّدس  ،كتابةلمن خالل أنبيائه الملهمين، سبّب هللا العظيم ل

ذات شأن في ذاك الّزمن على  فقد ذكر في هذه النّبوءات، كّل مدينة. يبًاعام تقر ٦١٢٢كلّه، منذ حوالي 

تحقّقت وقد ! ما سيحدث بالّتحديد خالل الّسنين، لكّل مدينة وكّل أّمةبوقد تنبّأ مسبقًا ! وأيًضا كّل أّمة –األرض 

 !النّبوءات في كّل األمثلة

رون؛ لمصر، أشور، بالد الكلدانيّين، بالد ما تنبّأ عنه حدث لبابل، صور، صيدون، عسقالن، أشدود، عق

 .كانت هذه النّبوءات دقيقة! لم يكن هناك وال خطأ. الفرس، اليونان وروما

ما سيحدث للواليات المتّحدة، واألمم البريطانيّة، ببالتّحديد،  واآلن، في نبوءات أخرى، تنبّا هللا العلّي نفسه

 !االغربيّة، والّشرق األوسط وروسي وأوروبا

 

 جهل تامّ  –أفضل العقول 

ولماذا لم . التي ستضرب قريبًاوفي جهل تاّم للكارثة التي ال سابق لها  فضل العقول في العالم هيمع ذلك، أ

ذاك المفتاح هو . تُفهم هذه النّبوءات ولم تصّدق؟ ألّن المفتاح الحيوّي الذي يفتح النّبوءة أمام فهمنا، قد ضاع

 .نبوءات الكتاب المقّدسعوب بريطانيا في هويّة الواليات المتّحدة وش

األحداث المتنبّأ بها أن . نقّدمه لمن لهم عيون غير متحيّزة، مستعّدة ألن ترىنحن ! لقد ُوجد هذا المفتاح

 !أكيدةتضرب شعوب األميركيّة والبريطانيّة في الّسنين القليلة القادمة، هي 
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هذه  سوف تأتي(. ١: ۳عاموس " )يُعلن سّره لعبيده األنبياءإاّل وهو الّرّب ال يصنع أمًرا  إّن الّسيّد: "يقول هللا

إنّما ليس قبل أن يتّم التّحذير للذين . األحداث العالميّة الّضخمة، وتقلّص أّول حربَين عالميّتين إلى ال شيء

 .ترىن عيونهم غير مستعّدة أل
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 الفصل األّول

 المفقودساسي قد ُوجد المفتاح األ

 
ال يفهمون  جميعهم ن،محّررون، مذيعو أخبار، مراسلون أجنبيّو .سيبدو هذا غير معقول، إنّما هي الحقيقة

رؤساء الحكومات هم غير مدركين  . المعنى الحقيقي ألخبار العالم التي يعلنون عنها، يحلّلونها ويناقشون فيها

ال يملكون  أيّة فكرة إلى أين تؤّدي هذه . ها والتي تهّز العالمبيتعاملون لمعنى الحقيقي لألخبار التي ل كليًّا

 !إنّما هي حقيقة –غير معقول؟ ربّما . األحداث

يجب أن يكون ذات نفس عمياء، من ال يستطيع أن يرى : "أعلن ونستون تشرشل أمام مؤتمر الواليات المتّحدة

فلي، الذي لدينا الّشرف أن نكون خّداًما مخلصين هناك هدف وتصميم عظيم يُعمل عليه هنا في العالم السّ  أنّ 

 .هذا الهدف منذ زمن بعيد، العقل الّرئيس لهذا الكونلفقد خطّط ! ك الهدفلكنّه لم يفهم ذل". هل

 

 هناك هدف

وقد أرسل صانع  !هدفلقد ُوضع اإلنسان على هذه األرض من أجل : كليًّا ةغير مدرك اإنّها حقيقة، رغم أنّه

. ذاك الهدف، ولتوجيه اإلنسان لتحقيقه بفرح وسعادة عن كشفلل كتاب تعليماتاإلنسان المنتج، البشريّة مع 

 .أن يتعثّر في ظالم منطقه الخاّص غير المجدي لكن الجنس البشرّي قد رفض الكشف والتّوجيه، وفّضل

ة الّضروريّة األساسيّة، التي كاشفًا لإلنسان المعرف –لتّعليم األساسي ا ربع كتاب التّعليمات هذا، لتكّرس تقريبً 

معرفة ما هو اإلنسان، لماذا هو موجود، أين يمكن لمصيره أن : ال يمكن كشفها ومعرفتها بطريقة أخرى

يقوده، كيف الّسبيل للوصول إليه والعيش بسعادة طوال الطّريق؛ يكشف معرفة القيم الحقيقيّة المتميّزة عن 

بكالم آخر، المعرفة األكثر ضروريّة من بين كّل  .الوفير الّسعادة والعيشة طريق الّسالم والقيم الّزائفة؛ معرف

 .األساس الذي نبني عليه المعرفة التي يمكن اكتشافها –ارفمعال

لتلك األحداث والتّجارب التي تتّمم الخطّة الّرئيسيّة، خالل أّول  –تكّرس تقريبًا ثلث آخر لهذا الكتاب، للتّاريخ 

 .قامة اإلنسان الفانية المؤقّتة، كأمثلة لنصحنا وتوجيهنا اليوماألربع األلفيّات إل

يكتب تاريخ  –ثلث كامل من كشف صانعنا للبشر، هو مكّرس للنّبوءة  –! أدرك ذلك –ومن ثّم، تقريبًا الثّلث 

العمل هذه األحداث المستقبليّة المتنبّأ بها، تكشف الهدف العظيم الذي سينتهي . أحداث مستقبليّة قبل حدوثها

 .سيأتي إلى اكتماله –عليه أخيًرا 

 

 لماذا هذا الجهل

األخبار والعقول العظيمة لزمننا، ال يفهمون المعنى الحقيقي ألحداث  اآلن لماذا رؤساء الّدول، محلّلو أنظر

 .العالم، كما هي تتكّون اآلن
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لمكان الذي نحن وصلنا إليه في تعاقب ، لالمعرفة المنطقيّة والحقّة لهذا الهدف العظيم، لخطّة الخالق الّرئيسيّة

هذه المعرفة  هي الّركيزة  –هذه األحداث التي عيّنت مسبقًا، وفي األحداث التي تنبّأ عنها أنّها ستحدث بعد 

من دون هذه المعرفة الحيويّة، ال أحد  من . والمعنى الحقيقي ألحداث اليوم الّديناميكيّة المغزى األساسيّة لفهم

ات الحكوميّة، يمكنه أن يفهم أحداث الّسياس ال أحد من المسؤولين في األخبار، ن مع تجميع وبثّ الذين يتعاملو

 لماذا؟! يحمل هكذا مسؤوليّات، يعرفوال أحد . العالم الحاليّة، أو إلى أين سوف تؤّدي

بازدراء إللهي روق لغرور الفكر، لرفض اإلعالن اتّم خداعهم من قبل تعليم خاطئ، ي لقد( ٥: لسبيين، أهّمهما

المفتاح الحيوّي الّضروري لفتح األبواب المغلقة ( ٦وبشكل مؤذ، الذي هو وحده يستطيع أن ينقل هذا الفهم؛ و

 .لنبوءة الكتاب المقّدس، قد فقد

ى، ألمانيا، تّحاد الّسوفياتي، بريطانيا العظمكانت قوى العالم العظيمة لزمننا وال تزال، الواليات المّتحدة، اإل

الحيوّي المفقود هو هويّة قوى العالم العظيمة هذه في نبوءة  المفتاح. ا، وأمم أخرى من أوروبا الغربيّةفرنس

 األحداث المذهلة والكارثيّة التي ستهّز العالم، والتي ستندلع على عالم مصدوم متفاجئ حائر،! الكتاب المقّدس

 .يطانيا، ألمانيا، أوروبا الغربيّة وروسياتتعلّق مباشرة وعلى وجه التّحديد، بالواليات المتّحدة، بر

كان مثقّفو العالم محجوبي النّظر تماًما لمعنى النّبوءة البسيطة والواضحة، ألنّهم لم يعرفوا كيف وأين ذكرت 

بسبب هذا المفتاح المفقود أكثر من أّي شيء آخر، قد . على وجه التّحديد في نبوءات أساسيّة ومهّمة هذه األمم

نظريّة التّطّور غير المثبتة والتي ال يمكن . المقّدس مصداقيّته، وُرفض في نظام هذا العالم التّعليمي فقد الكتاب

 .إثباتها، كانت البديل كالمفهوم األساسي الذي أصبح النّهج المنطقي للمعرفة

اطئ خالامهتعلي وسوء الفهم واإلرتباك، نتيجةتخبّط حول ظالم الجهل وبنا تشع تلقد كان !يا لمأساتها الهائلة

فيها  األرض، التي يتّم إقحامها على نحو مهلك، بالكارثة التي تهزّ  ة، غير مدركامخادع منذ طفولتهوال

 .مباشرة

إعالنه الحيوّي وصّموا آذانهم بوجه، فقد أغلقوا أعينهم . لذلك، فقد نسيت شعوبنا صانعها وابتعدت عنه

سمع، تحذير الحياة والموت، للذين في مواقع مسؤوليّة في للبشريّة، الذي يرعد خارًجا للذين لهم آذان ت

 !الّسلطة

معدومين لدرجة يستحيل إيقاظهم من هل فات اآلوان؟ هل أصبح قادتنا غارقين في التّعليم الخاطئ المخادع، 

 !فإّن الوقت يمّر بسرعة علينا! غفوتهم؟ ليكن هللا في عوننا اآلن

اإنّما فقد ُوجد المفتاح الّرئيس المه  !ّم جّدً

في نبوءة الكتاب  –اكما وشعب ألماني –ذاك المفتاح هو المعرفة المذهلة لهويّة شعوب أميركا وبريطانيا 

إنّها في نفس ! هذه الهّوية المذهلة التي تفتّح البصر، هي اإلثبات األقوى إللهام وسلطة الكتاب المقّدس. المقّدس

 !الوقت، اإلثبات األقوى لوجود هللا الحيّ 

، في المئة من كّل النّبوءات ٠٢حوالي  تعلّقوي. ، للنّبوءةحيوّي من الكتاب المقّدسمثير، نابضو س ربعتكرّ 

–لشعوبنا المتكلمة باللغة اإلنكليزيّة  –إنّه تحذير لنا ! اآلن، في هذا النّصف األخير من القرن العشرين بزمننا
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سيفتح ! تُفتح أبوابها بالمفتاح الّرئيس الذي كشف اآلنتحيا الّنبوءات عندما . المتعلّق مباشرة بالحياة والموت

لم يكن أّي قّصة خياليّة بهذه الغرابة . ، لألذهان المتفتّحة، هذا الّربع الحيوّي من كّل الكتاب المقّدسهذا الكتاب

 .واإلثارة والمتعة، مليئة باإلهتمام والتّشويق، مثل قّصة هويّتنا وأسالفنا التي تجتاحنا

التي يهتّم، يمكن أن ينجو من ماساة كارثيّة ال سابق لها، من يقرأ و! القدير من خاللها، تحذير خطير يعطي هللا

ليكن . إن تصحو شعوبنا وحكوماتها، يهتّمون ويرجعون إلى إلههم الحّي، فسوف تنجو أممنا. ستضرب قريبًا

 !نفهمهللا في عوننا لكي 
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 الفصل الّثاني

 !مختومة إلى اآلنت الّنبوءا

 
وحّتى ! حّتى اآلن –كانت كذلك حقًّا  ومختومة؟ مخفّية، ألم تكن نبوءات الكتاب المقّدس رّبماالبعض يسأل

لكّننا قد وصلنا تقريًبا إلى آخر الّسّتة . اآلن، يمكن أن ُتفهم فقط من قبل الذي يملكون المفتاح الّرئيس لفتحها

أزمة العالم، عند نهاية  في نحن ندخل اآلن! لقد وصلنا إلى آخر عهد. سآالف سنة من تاريخ الكتاب المقدّ 

مسألة المشكلة الكبيرة اليوم هي ال .العالم أبًدا من قبل اشهدهنواجه اليوم، أحواالً لم ي. الّيةالحضارة الح

أن تمحي كّل حياة ألّول مّرة في تاريخ العالم، توجد أسلحة الّدمار الّشامل، التي يمكن ! البقاءرخة حول االصّ 

كان رؤساء الحكومات وعلماء العالم المشهورين يقولون، أّنه علينا أن نتأقلم مع العيش في . عن األرض

 .الخوف من اإلبادة البشرّية، دون أّي حّل في األفق

مون أّي العلماء ال يقدّ ! إّنه اآلن أملكم الوحيد: لهؤالء الّساخرين بشكل ضاّر حيال الكتاب المقّدس، أنا أقول

في الكتاب المقّدس فقط، يمكنكم أن تجدوا . الّسياسّيون ورؤساء الحكومات ال يملكون أّية أجوبة. حلول

وسوف يحدث حقًّا قبل أن تفّجر البشرّية نفسها إلى خارج هذا  –األخبار المسبقة عّما هو اآلن آت بالّتأكيد 

 !الوجود

بوءات العهد القديم القديمة، تتوّجه فقط ألّمة إسرائيل إّنما يمكن لمعارض آخر أن يسأل، أليست معظم ن

لم تعط هذه الّنبوءات المتألّقة الديناميكّية بمعظمها، ! ال بالّتأكيد القديمة، وال تتعلّق بنا في زمننا؟ والجواب هو

 .إلسرائيل القديمة أبًدا

 

 كتاب محوريّ 

إّنها . ، وليس ألّي شعب أو زمن سابقاآلن زمننا الحقيقة الواضحة هي أّن هذه الّنبوءات قد كتبت لشعبنا في

 .اليوم حّتىتتعلّق بأحوال العالم اليوم، ولم يكن باإلمكان فهمها 

. واقع، لم يكن دانيال هو كاتب الّسفر المعروف باسمهفي ال. أحد األسفار المحورّيين كثيًرا، هو سفر دانيال

 .حفظ لزمنناما سمع،ليُ  دانيال كتب. دانيال من قبل مالك لة إلىانتقلت الّرسا! اإلله الحّي هو الكاتبكان 

فقال اذهب يا دانيال . فقلت يا سّيدي ما هي آخر هذه. وأنا سمعت وما فهمت: "في آخر الّسفر، كتب دانيال

: ٠٠دانيال " )وال يفهم أحد األشرار لكن الفاهمون يفهمون... ألّن الكلمات مخفّية ومختومة إلى وقت الّنهاية

٠٢ -٨ .) 

اليوم، ". وقت الّنهاية"ش اليوم في إّنما نحن نعي! إلى اآلن ، مختومة ومغلقةمخفّيةكانت نبوءة دانيال  ،إًذا

ومن يملك المفتاح الّرئيس  –؟ فقط الذين يخافون هللا ويطيعونه "الفاهمون"لكن من هم ! بالفعل" الفاهم"يفهم 

المزامير [" )الوصايا]فطنة جّيدة لكّل عامليها . مة مخافة الّربّ رأس الحك: "يقول هللا. لفتح الّنبوءات المخفّية

 .ال عجب أّنهم ال يفهمون. األكثر اعتناًقا، يرفضون تماًما أن يقوموا بذلك" نالمسيحّيو"وحّتى (. ٠٢: ٠٠٠
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ة ألمم أميركا وال تنَس، المفتاح المحّدد الذي يفتح أبواب الّنبوءات المغلقة، هو تحديًدا، معرفة الهوّية الحقيقيّ 

 .وبريطانيا كما هي مذكورة في هذه الّنبوءات

مخفّية ومختومة إلى "الّنبوءات التي كتبها، إن كانت إن لم يكن باإلمكان لدانيال أن يفهم . توقّف لحظة وفّكر

فّية كما قال المالك وكما كتب دانيال، إًذا فهي مخ –حّتى الّنصف األخير من القرن العشرين –" وقت الّنهاية

 .عن اإلسرائيلّيين القدماء في ذلك الّزمن؛ لم تكن تحمل أّي رسالة لزمن دانيال

 .أبعد قليالً فّكر 

كتب . لم يكن باإلمكان لهذه الّنبوءات أن تكون قد اُعطيت لمملكة إسرائيل القديمة أو أن ُتعرف من قبلها

إلى عام . م.ق٤٢٦، من عام يهوذاكة دانيال خالل وبعد زمن غزو الملك الكلداني، نبوخذنّصر، وسبي ممل

قبل زمن بعيد، وتّم التغلّب عليها، وقد انتقل شعبها إلى  إسرائيللكن كان قد تّم الغزو على مملكة . م.ق ٠٨٠

 -٠۳، ٠٨: ٠١الملوك الّثاني . )م.ق ١٠٨إلى عام . م.ق ١٠٠من عام  –نقلوا عبيًدا إلى أشور  –فلسطين 

ن برفقة األسرى اإلسرائيلّيين، ألشورّييكان معظم ا.أن يكتب دانيال الّسفر عام قبل ٠۳۳إلى عام ٠٠١، (٠٦

لم يعرف حينها . دانيال بسنين قبل أن ُيكتب سفرقد هاجروا من أشور القديمة باّتجاه أوروبا، شماالً غرًبا، 

ذ ذلك الحين، باألسباط فقد عرفوا من. إلى أّية مسافة وصلوا إليها باّتجاه الّشمال الغربي، حين استقّروا أخيًرا

 .المفقودة العشرة

 .لكن اليوم، نحن نعرف تماًما

اليوم، قد توّضح مكان وجود العشرة األسباط . ، ازدادت المعرفة فعالً (٦: ٠٠)اليوم، كما كتب دانيال 

رضقد كما لو أّن األ –لكن في أّيام دانيال، كانوا قد تواروا عن األنظار . المفقودة، أحد األسرار القديمة

 .فتحت فاها وابتلعتهم

 

 ليس إلسرائيل العهد القديم

 !لم تكن نبوءة دانيال إًذا، رسالة لمملكة إسرائيل العهد القديم

 !فّكر اآلن بعد أكثر

عندما كتب دانيال، كان اليهود قد أصبحوا . كذلك، لم تكن هذه الّنبوءة، رسالة لمملكة يهوذا العهد القديم

أحد أمراء يهوذا الالمعين، الذين اختيروا خّصيًصا ليخدموا في قصر الملك في  كان دانيال. أسرى مسبًقا

مخفّية واجبات دانيال المرهقة في خدمة الملك، لم تسمح له بتسليم هذه الّرسالة ال (.٤-۳: ٠دانيال )بابل 

. ال كهنوت –ّمع ديني لم يكن لليهود، في حالة الّسبي هذه، نظام تج. المختومة، إلى اليهود المسبّيين المشّتتين

وباإلضافة إلى ذلك، فقد كانت الّنبوءة . ال سبيل لطباعة مواّد وتوزيعها –لم يكن هناك شيء مثل الّطباعة 

لم يكن سفر دانيال رسالة إلى اليهود في أزمنة العهد ! ، اآلننحن وقتنا –" مخفّية ومختومة إلى وقت الّنهاية"

 !القديم
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أّن هذه الّنبوءات ال تتعلّق بأّي زمن إاّل بزمننا نحن، في هذا القرن  بشكل قاطعح إّنه واض: أدرك هذا أخيًرا

 !العشرين

 :واعرف هذا بعد

إّنما سفر دانيال هو المفتاح . كان الّسفر األكثر لغًزا في الكتاب المقّدس كلّه بالّنسبة للكثيرين، سفر الّرؤياقد 

وحده نجد أحداث العالم لكّل الّنبوءات، مرتبطة ببعضها في  وفي سفر الّرؤيا فقط، وفيه. لفهم سفر الّرؤيا

. يحمل سفر الّرؤيا إًذا، المفتاح لوضع كّل الّنبوءات في تسلسلها الّزمنّي الّصحيح. ترتيب تسلسل زمنيّ 

 –نحن ندرك أّن يسوع الحّي هو الّرؤيا . اآلن إلى وقتنا نحن –ومختوًما  اوكانت الّرؤيا أيًضا، سفًرا مخفيًّ 

 .الّصحيح ه بالّشكلفهمّري، لنوهو قد نزع الختوم وفتح هذا الكتاب السّ 

في المئة  ٩٢وأّن ! وإلى أين يقودنا هذا؟ إلى أّن الّنبوءة قد كتبت عموًما، وُحفظت من أجل زمننا اليوم

لّرئيس األهّم ا والمفتاح. تقريًبا، من كّل الّنبوءة، تتعلّق في الواقع بهذا الّنصف األخير من القرن العشرين

 !ليومهذا ابوءات لنّ الهو هوّية أمم الواليات المّتحدة وبريطانيا في هذه للّنبوءة ككّل، 

 !ال يمكن لهذه الّنبوءات أن تتعلّق بأّي زمن قبل حاضرنا غير المستقرّ 

 قبل القرن العالم العظمى،رّبما ال ندرك ذلك عاّمة، إّنما ال بريطانيا وال الواليات المّتحدة أصبحتا قوى 

التي كانت ال تزال أمم صغيرة  –هذه األّمتين  اندفعتفجأة، في بداية القرن الّتاسع عشر، . الّتاسع عشر

مة بين الّشعوب، بما أّنه لم يسبق أن نمت أّي أّمة إلى سلطة وطنّية وعظَ  –وثانوّية حّتى ذلك الوقت 

 .وتضاعفت بالغنى والموارد والّسلطة من قبل

أممها الثالث عشرة  نزعت الواليات المّتحدة أقمشة. أصبحت لندن مركز العالم الماليّ  ،٠٨٢٦مع عام 

 كانت تنمو بسرعة لتصبح أقوى أّمة من . األصلّية الملفوفة، وحصلت على صفقة شراء لويزيانا الّثمينة

متين، أصبحت أعظم لكن بريطانيا انطلقت إلى العظمة أّوالً، وحتى الحربين العالمّيتين العظي. كلّه منزّ ال

 .امبراطورّية، أو كومونويلث أمم، في كّل الّتاريخ

 

 هل يمكن تجاهلنا؟

تقريًبا، أكثر من ثالثة أرباع  –تين األّمتين، فقد حصلت شعوب بريطانيا وأميركا على أكثر من ثلثّي ابين ه

. مجتمعة، أكثر من الّربع بالكاد، امتلكت كّل األمم األخرى. موارد العالم الماّدّية المزروعة وثروته –

 .لم تغب الّشمس عن الممتلكات البريطانّية. وكانت تجارة العالم تنتقل في المياه –حكمت بريطانيا األمواج 

 !فّكر اآلن

في  –في نبوءات أحوال العالم، التي تمأل ثلث الكتاب المقّدس كلّه  هل يمكن تجاهل شعوب بريطانيا وأميركا

 ن كّل تلك الّنبوءات تتعلّق بأحداث عالمّية وطنّية وعالمّية لزمننا نحن اآلن؟في المئة م ٩٢حين أّن 

 مذهل؟
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كما تنّبأت هذه . ومع ذلك، فإّن شمس بريطانيا، تماًما كما جاء في الّنبوءة، قد غابت اآلن. مذهل بالفعل

إلى درجة سلطة  اآلن، تبكثير، فإّن بريطانيا قد تقلّص قبل هذه العظمةعظمة بريطانيا  عنالّنبوءات نفسها 

 .ثانية أو ثالثة في العالم

الحرب والواليات المّتحدة؟ تجد أميركا نفسها اليوم وريثة كل المشاكل العالمّية تقريًبا، في هذا العالم ما بعد 

مال ش رغم صمود–الواليات المّتحدة حربها األخيرة قد ربحت و. بالفوضى والعنف العالمّية الّثانية، المليء

 !، كما تنّبا هللا منذ زمان"علموهي ال ت"أميركا الوطنّية،  أضعفت قّوة أمم أخرى كثيرة .تنام الّصغيرةفيي

ال شيء أهّم اآلن، في الّساحة العالمّية، من معرفة أين نتعّرف على شعوب العرق األبيض، الّناطقين 

اضح، قيامنا المفاجئ إلى سلطة نبوءات تصف بشكل و –باإلنكليزّية، في العشرات والمئات من الّنبوءات 

وطنّية، وتكشف أسباب هذه العظمة؛ نبوءات ترسم صورة واضحة وضوح الّشمس، عن المعضلة العالمّية 

 .وما سيكون موقعنا الّنهائي واألخير –ينتظر شعوبنا فوًرا الحالّية؛ نبوءات تفتح العيون واسًعا لترى ما 
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 الفصل الّثالث

 –اها اليهود لقّ تإّنما لم ي –يل بالعظمة الوطنّية إسرائ توعد

 لماذا؟

 
كانت الّشعوب األميركّية والبريطانّية تمتلك أكثر من ثلثّي موارد العالم قبل الحرب العالمّية األولى، 

ًبا بشكل مفاجئ، منذ عام يرالعجب، فقد حصلنا على كّل هذا تقإّنما، ومهما آثار ذلك . وثروته ،المزروعة

لم ينمو أّي شعب أو أّمة أو انتشر بشكل مفاجئ هكذا وبهذه . هذا أبًدا في كّل الّتاريخلم يحدث أمر ك. ٠٨٢٢

 .بهذا القدر العظيم ،الّسرعة إلى سلطة وطنّية

في حال بريطانيا . ف واختفاء هذه العظمة الوطنّية والّثروة والّسلطةذلك، فإّننا نشهد أمام أعيننا، تضعي مع

فقد تجّردت بريطانيا بين ليلة وضحاها، من مستعمراتها  !ا تتفّكك بأكثر سرعة مّما قد تطّورتالعظمى، فإّنه

إّنها مقّيدة  !لماذا؟ هناك سبب لذلك. وتقلّصت لسلطة درجة ثانية أو ثالثة –مصدر ثروتها  –وممتلكاتها 

شعب وحكومة  إن لميهتمّ واآلن، . وعود لم يرثها بعد الّشعب اليهوديّ . بالّتاريخ وبالوعود المتعلّقة بإسرائيل

كثر مفاجئ ألّمة األميركّية سوف تسقط بشكل أإجراءات فورّية وجذرّية، فإّن ا واّتخذالواليات المّتحدة وي

 !وتفقد كّل ثروة وعظمة وسلطة وطنّية ،بعد، إلى العار المطلق

 !الّسبب نفسهومن أجل 

ذلك الّتاريخ، ونفتح أعيننا للوعود اإللهّية والّتحذيرات،  من دون تأخير، بسرعة إّنه من الحري لنا، أن نراجع

المجهولة  ،يتعلّق كّل هذا بقّصة الكتاب المقّدس الواضحة والبسيطة. التي ال تدركها شعوبنا تقريًبا بالكامل

كثر ذهوالً إّنها القّصة األ. ق وهوّيتنا الّنبوّية الحديثةال تصدّ  يالتي تقود إلى معرفة ساللتنا التو، بشكل عام

 ! حقيقةإّنما  –أغرب من الخيال . واألكثر روعة من أّي قّصة قرأتها أبُدا

 

 س؟عندنا كتاب إسرائيل المقدّ لماذا 

لكن قليلون من . براهيم، بنفس هذه العظمة الوطنّية والّثروة والّسلطةوعد هللا القدير امنذ آالف الّسنين، 

تاب الك. يجب أن ندرك، إن أردنا أن نفهم، واقًعا ممّيًزا. قّدسةالحظوا هذا األمر المدهش في الكتابات الم

 .أبناء إسرائيل –المقّدس هو كتاب خاّص لقوم محّدد

تاريخه، منذ الّتكوين إلى الّرؤيا، هو في المقام األّول، تاريخ أّمة واحدة أو شعب ! إّنه أمر ال يمكن إنكاره

تتعلّق كّل نبوءته أيًضا، . مع إسرائيل اّتصالهاى قدر ُتذكر أمم أخرى فقط عل. اإلسرائيلّيون –واحد 

اب المقّدس عن يخبر الكت. اّتصالها مع إسرائيلعلى قدر  ،باألخّص، بشعب إسرائيل هذا، وبأمم أخرى فقط

إله ابراهيم وإسحق ويعقوب، التزم بكتابته إسرائيلّيون على وجه فقد أوحاه . هؤالء اإلسرائيلّيين وعن إلههم

نقرأ في مقاطعه المقّدسة أّن كّل . من قبل هؤالء اإلسرائيلّيين ،ُحفظ إلى ما بعد كتابة العهد الجديدالحصر، و

 (.٦: ٩رسالة رومية )سرائيل فقط إلفي ملك هي وعود هللا وعهوده، كّل البنّوة والمجد، 
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ليس  –ة اإلنكليزّية باللغ شعوبنا من العرق األبيض والّناطقينمع ذلك، علينا مواجهة الواقع المذهل، أّن 

 !قد ورثوا المراحل الوطنّية والمادّية لتلك الوعود –اليهود 

 لذلك أن يحدث؟يمكن كيف 

الذين ووّجه إلى  من هم من جنسّية إسرائيلّيةبأيدي بشكل بارز، كتب الكتاب المقّدس هو كتاب إسرائيلّي، 

نحن  اليوم، أليس غريب فعالً، أن نكون. نبيائهمن خالل أ من جنسّية إسرائيلّية، أوحى به إله اإلسرائيلّيين

أن نكون، من بين كّل  ب العبرّي هذا؛الّشعب المتكلّم باإلنكليزّية، المؤمنون األعظم ونصراء كتاب الشعّ 

 باإلسم وبالّشكل، إن لم يكن بالحقيقة وبالفعل؟ –ولمسيح إسرائيل  األمم، المصلّين الّرؤساء إلله إسرائيل

من أجل  ،أكثر أّن المعرفة الكاملة لهؤالء اإلسرائيلّيين هي ضرورّيةلنا ما اّتضح ذه األمور، كلّ كلّما أدركنا ه

وتصبح هذه المعرفة مهّمة إن أردنا أن نعرف . الذي يخّصهم هم باألخّص كشعب فهم الكتاب المقّدسنأن 

ة ال سابق لها، في هذه الّساعة وعالقتهم بأحوال عالميّ  –الموقع الحالي لشعوب أميركا ويريطانيا في العالم 

بما هو ماّدّي، جسدّي، حرفّي،  لنتذّكر فيما نتكلّم عن هذه القّصة، أّن الكتاب المقّدس يتعلّق! المصيرّية

األشياء الّروحّية صفة  وال نعطي ،حن األمور الوطنّيةدعونا ال ُنَرو  . عرقّي،وطنّي، كما وبما هو روحيّ 

 ! المقّدسة كما هيعونا نفهم كلمة هللاد. قومّية

 

 بدأت األّمة برجل واحد

قبل موسى، لم توجد كلمة هللا . عرف بأّمة هللا الخاّصةتُ  وسى، لم يكن هناك أّمة على األرضقبل أّيام م

فقد ُوجد اإلنسان من دون أّي إعالن مكتوب ! فّكر بهذا. وحاة؛ وال كتاب مقّدسمكتوبة؛ وال كتابات مقّدسة م

سرائيل، هو تاريخ السّجل الّتاريخي الوحيد لتعامل هللا مع البشرّية قبل إ! عام ٠٠٢٢ من هللا، ألكثر من

الخمسين  الفصول األولى أو ةوما هو بعد مذهالً أكثر، هو أّن الفصول اإلحدى عشر. المعلن الكتاب المقّدس

 !لّييناألولى من سفر الّتكوين، هي مكّرسة لكّل تاريخ العالم قبل ابراهيم، أبو اإلسرائي

تاريخ أّول  لكتاب المقّدس، لتدوين لنافقط، من أّول سفر ل ةتفاجأت؟ اسُتخدمت الفصول اإلحدى عشرهل 

 .كلّه مّدة الّتاريخأكثر من ثلث  –سنة تقريًبا  ٠٢٢٢

أداة بشرّية، يجب أن يبدأ بأصغر شكل، يفعل هللا بواسطة مهما . آدم –بدأ هللا هذا العالم مع رجل واحد فقط 

كشف هللا كّل . تواصل هللا مع هذا الّرجل األّول، بشكل مباشر وشخصيّ . ل حّبة الخردل، ينمو كبيًراومث

ما هو  –المبادئ األساسّية لكّل معرفة . ةيراغممعرفة مهّمة، يستحيل للعقل البشرّي الوصول إليها بطريقة 

نتج الّسالم، الّصحة، الوفرة، الذي ي الحياة طريقما هو  -الحياة؟  هدفما هو  -لماذا هو هنا؟  -اإلنسان؟ 

 .كشف هللا عن كّل هذه المعرفة االساسّية للّرجل األّول -قدره؟  –اإلنسان  نهايةما هي  -الّسعادة والفرح؟ 

عكس  أعلن هللا آلدم أّنه كان، على. حاكم األرض وكّل الكون –الخالق األزلّي  –نفسه عن آلدم، كشف هللا 

ة هللا، مع قوى عقلّية ال تملكها أّي مخلوقات جسدّية أخرى، مع القدرة، كل وهيئالحيوان، مصنوع على ش

آلدم، كشف هللا طريق . بواسطة الخيار الحّر، لتطوير شخصّية هللا ووراثة الحياة األبدّية في ملكوت هللا

 .فيرالّسالم، الحياة الممتعة، الّسعادة، العيش الو: الحياة التي تنتج كّل ما يرغبه اإلنسان
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. وضع هللا ناموسه الّروحي الذي ال يرحم –هذا الواقع المرغوب فيه لتحقيق –للحصول على هذه البركات 

عصى هللا، رفض الّطريق لكّل نتيجة . لكّن استمع آدم إلى إبليس واّتكل على مفهومه البشرّي الخاصّ 

 .مسار الجشع والكبرياءمرجّوة، وانطلق على 

 

 ازدراءرفض اإلنسان طريق هللا ب

ُذكر تّم  قبل ابراهيم،. بإبليس ةفيما تكاثر الّناس على األرض، لحق أبناء آدم مساره للّطبيعة البشرّية، المتأّثر

ُدعي هابيل . اثالثة فقط خالل أكثر من ثلث مّدة تاريخ البشرّية كلّه –ثالثة فقط قبلوا طريق هللا للحياة 

الّصالح، الذي هو بكّل بساطة، الّطاعة لحكومة هللا صالًحا؛ أخنوخ مشى مع هللا؛ وكان نوح واعظ 

شام رّبما، ال يوجد أّي سجّل عن أّي رجل  باإلضافة إلىعدا عن هؤالء الّثالثة، (. ٠١٠: ٠٠٩المزامير )

 .قبل ابراهيم، خضع لحكم هللا األزليّ 

نه عن هدفه، وعن طريق إعالكم الحقيقيومعرفة عن الخالق الحا زمن ابراهيم، كان الّناس قد فقدوا كلّ في 

، يسير مضاًدا لقوانين هللا الخاّصة سائلهوسعى اإلنسان وراء طرقه و. هللا للّسالم والّسعادة والحياة األبدّية

 .نفالخطيئة والعامتألت األرضب. الّروحّية

 

 بدأ هللا أّمته مع رجل واحد

ع حكم هللا العظيمة، وعن عبادة هللا الحقيقي، قد كان في هذا العالم، الذي ابتعد كثيًرا عن هللا وعن معرفة مناف

ا وذا عزم  وصّيةفي ختبار إلأخضعه هللا إلى ا. رجالً واحًدا صادًقا ومستقيًما، خاضًعا وقابل للّتعليم، قوّيً

اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى األرض التي : "م، أمر هللالهذا الّرجل، ألبرا. الّطاعة

 (.٠-٠: ٠٠الّتكوين " )ة عظيمةفأجعلك أمّ . أريك

 . ، شريطة الّطاعة لهوعدكان هذا أمر، مع شرط و

 –في العالم، من رجل واحد الممّيزة كما بدأ هللا العالم كلّه مع رجل واحد، بدأ أّمته الخاّصة  ،اآلن إًذا

ل واحد تمّرد ضّد هللا كما أّن العالم، الذي ابتعد عن هللا وبركات عبادة هللا وحكمه، قد بدأ مع رج. ابراهيم

، التي منها سيولد ملكوت هللا من جديد، بدأت مع رجل كذلك أّمة هللا التي ولدت من جسدورفض حكمه، 

 .واحد أطاع هللا دون ترّدد، وقبل حكمه اإللهي

لم كّل هذا العالنفّكر في هذا قليالً؛ ها أنذا في بابل، في مركز : "م ليجادل ويفّكر؟ هل قالهل توقّف أبرا

لماذا ال تعطيني هذا العهد هنا بالّذات، حيث كّل شيء ممتع ومغر؟ لمذا يجب . والمجتمع والمرح لّتجارةل

 "متحّضرة؟الغير علّي أن أترك كّل هذا وأذهب إلى تلك األرض 

 هل اعترض أبرام، وقاوم وجادل وتمّرد؟

 !بالّطبع ال
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 لم يكن من منطق بشريّ . ل مع هللالم يكن من جدا. "فذهب أبرام: "تقول الكتابات المقّدسة الموحاة ببساطة

فعل ما أال أقدر أن أ" "ّي أن أغادر هنا؟لماذا عل: "لم يكن هناك من أسئلة حمقاء. يقول أّن هللا كان على خطأ

 ".سأقول لك رأيي في الموضوع. حسًنا"لم يتوقّف ليقول، " يحلو لي؟

 !طاعة واضحة من غير تفنيد ".فذهب أبرام"

أعطيت كّل عهود هللا ! اسمه الحًقا ليصبح ابراهيم، أًبا ألّمته، إسرائيل هللاهللا هذا الّرجل، الذي غّير ووضع 

ونحن، ومن خالل المسيح، يجب علينا أن نصبح مثل ابراهيم، أحد أبنائه، إن كّنا نريد أن . البراهيم وأحفاده

 .نرث العهد بالحياة األبدّية في ملكوت هللا

إشعياء " )يحّدث بتسبيحي. هذا الّشعب جبلته بنفسي: "ّمته الممّيزة المولودة من الجسد، إسرائيلقال هللا عن أ

 !وقريًبا –سوف تتحقّق تلك الّنبوءة (. ٠٠: ٦۳

 

 الوعود الّثنائّية الّطبع، البراهيم

العالم  هذا ا فيفي عمله على هدفه هنول خّطة هللا، اازدواجّية في المعنى طوهناك قليلون يدركون هذا، إّنما 

 .الّسفليّ 

كان هناك العهد القديم، مادّي . روحي وإلهي جسدّي؛ وهنا المسيح، آدم الّثاني،كان هناك آدم األّول، ماّدي و

هالًكا، جسدّيًا، من تراب األرض ومن صنع هللا اإلنسان . بحت ومؤّقت، وهنا العهد الجديد، روحّي وأزليّ 

ا ومن ملكوت هللاملكوت البشر؛ إّنما من خالل المس  .يح، يمكنه أن يولد من هللا ليصبح خالًدا، روحّيً

ةبحت، ووطنيّ  ةماديّ  اهماحدإ –وعلى نفس المنوال، كان هناك مرحلتين للعهود التي أعطاها هللا البراهيم 

الص من خالله، معروف من قبل أبسط تالميذ العهد الّروحّي بالمسيح وبالخ. ةوفرديّ  ةروحيّ  ىخرواأل

 –هم يعرفون أّن هللا أعطى الوعد الّروحي البراهيم، عن مسيح سيولد من ساللة ابراهيم . اب المقّدسالكت

ال أحد يعرف  –وهذا سيبدو ال يصّدق إّنما هو حقيقي  –إّنما . وأّن الخالص يأتي إلينا من خالل المسيح

أن نقبلها،  المسيح؛ كيف نستطيعقّاها من خالل تقريًبا ما هو هذا الخالص؛ ما هي عهود الخالص التي سنتل

 .إّنما هذه الحقيقة تنتمي إلى كتاب آخر! مهما بدا ذلك ال يصّدق –ومتى 

، عهًدا أيًضا، عهًدا مختلًفا تماًماابراهيم ما هو أساسّي لموضوع هذا الكتاب، هو الواقع أّن هللا قد أعطى 

 .تقريًبا بالكاملاألكثر ذهوالً، الذي تّم الّتغاضي عنه  ،ماّدّيًا ووطنّيًا

ألبرام اذهب من وقال الّرّب : "برام في البدء، وطبيعة عهوده المزدوجةالحظ اآلن أيًضا، كيف نادى هللا أ

وتتبارك فيك جميع ... أّمة عظيمةفأجعلك . أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى األرض التي أريك

 (.۳-٠: ٠٠الّتكوين " )قبائل األرض

الوعد الوطنّي المادّي بأّن يصبح أوالده المخلوقين من  –" أّمة عظيمةأجعلك ( "٠ :الحظ الوعد ذو وجهين

 عهد عرق؛  –جسد، أّمة عظيمة 
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تكّرر هذا الوعد نفسه في الّتكوين . بالّنعمةالوعد الّروحي  –" وتتبارك فيك جميع قبائل األرض( "... ٠

الواحد المعّين، إلى المسيح، كما هو " الّنسل"يرجع هذا ". ويتبارك في نسلك جميع قبائل األرض: "٠٨: ٠٠

 .٠٤، ٨: ۳مثبت بوضوح في الّرسالة إلى أهل غالطية 

في فهم الكتاب المقّدس، وأغلقوا  –ومعلّميهم  –" مسيحّيين"هنا بالّتحديد، أخطأ الذين يعتبرون أنفسهم 

عهد المسيحي هم يدركون ال. هيمفهم لم يالحظوا الوجهين للعهد الذي جعله هللا البرا. عيونهم على معانيه

معتقدين خطأ أّن  –" ننتظر العهود"هم يرّنمون . المسيح –الواحد " الّنسل"الل بالخالص الّروحي من خ

 .العهود هي في الّذهاب إلى الجّنة عند الموت

ه الّنقطة هذ .يتخّطون معبر الحقيقة ،همومعلّمو" مسيحّيون"حيث المدعّوون هذه الّنقطة . هذه نقطة محورّية

هم يفتقدون الواقع أّن هللا . ن المسلك الذي يقودهم إلى المفتاح المفقود الذي يكشف الّنبوءاتوتجاوزيحيث س

 .روحّية وبنعمةكما  ،حّسيّ  بعرقاأعطى ابراهيم وعودً 

" الّنسل الواحد"وليس إلى  –يرجع وحده إلى عرق " األّمة العظيمة"بأّن الوعد  هو إّنما األمر الواضح

، إلى الجمعح ابن ابراهيم وابن هللا، بل إلى ، الذي هو يسوع المسي٠٤: ۳المذكور في رسالة غالطية 

 .بتكرار هللا لوعده بتفاصيل أعظم الحًقا ثبت ذلكوقد  –من الّطبيعة الجسدّية  ةالمولود ةالمتعّدد الّسالالت

 !فهم هذه العهودإ! الحظ بانتباه

. أمامي وكن كامالً  ر  س  . سنة ظهر الّرّب ألبرام وقال له أنا هللا القديرن ولّما كان أبرام ابن تسع وتسعي"

افأجعل عهدي بيني وبينك وأكثّ  فال ُيدعى اسمك بعد أبرام بل . لجمهور من األمموتكون أًبا ... رك كثيًرا جّدً

 (.٠-٠: ٠١التكوين " )لجمهور من األممألّني أجعلك أًبا . يكون اسمك ابراهيم

" األّمة العظيمة"الحظ، أصبحت . د اآلن هو مشروط على إطاعة ابراهيم وطريقة عيشه الكاملةالحظ، الوع

اآليات . الواحد، المسيح" الّنسل"ال يمكن لهذا أن يشير إلى . أكثر من أّمة واحدة –اآلن جمهور من األمم 

 .الّتالية تثبت ذلك

ا وأجعلك أمًما" الحظ، ستخرج هذه (. ٤آية " )منك يخرجون[ واحدأكثر من ملك ]وملوك . وأثمرك كثيًرا جّدً

واحد الذي من خاللهيمكن متعّددة، وليس فقط حفيد  سالالت –جيل جسدّي  –األمم والملوك من ابراهيم 

: ۳رسالة غالطية )بواسطة الوالدة الّروحّية من خالل المسيح  ،أن يصبحوا أوالد ابراهيم ألفراد متفّرقون

كهنوت ملوكي، "بصفتها قد تكلّم حقًّا عن الكنيسة . األممون المتفّرقون، ال يشّكلون المسيحّيون الفرديّ (. ٠٩

هو يتكلّم ". جموعة أممم"، إّنما كنيسة المسيح ليست مقّسمة إلى (٩: ٠رسالة بطرس األولى " )أّمة مقّدسة

 .رق وليس عن الّنعمةهنا عن الع

في " –عديدة " الّساللة(. "١: ٠١الّتكوين ..." )لهموأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في أجيا"

 (.٨آية " )إلههموأكون . واُعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك كّل أرض كنعان ُملًكا أبدّيًا". "أجيالهم

اُعيد . الجمع، الذي سيكون هو إلههم، وليس إلههاصيغة ب وعد لسالالت هي –ملك ماّدّي  –الحظ، األرض 

 ".ونسلك من بعدك في أجيالهمأنت ": ٩جمع هذه في اآلية غة الياستخدام ص
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 !بانتباه العهدإّنما اآلن، تفّحص هذا 

األمل الوحيد للحياة بعد الموت . يقوم مستقبل أمم عظيمة على الوعود التي أعطاها هللا األزلّي إلى ابراهيم

 –ة الّروحّية لوعود ابراهيم هذه منوط على المرحل –بغّض الّنظر عن العرق، اللون أوالعقيدة  –ألّي كان 

 !يسوع المسيح –الواحد" للّنسل"الوعد بالّنعمة 

 

 وما حجم األمم؟ –ما مساحة األرض 

أساس قيام أعظم قوى العالم؛ األساس ألّي  –إّنها أساسّية . عادّية، عابرة، دون أهمّية هذه ليست وعود

رتكز  ت. هذه وعود مذهلة. األبدّية عند البشر خالص روحي على الّصعيد الّشخصّي؛ ألّي أمل في الحياة

 .، من قبل هللا الخالقعليها البشرّية

 .براهيم، إسحق ويعقوبإ –( ٨: ٠٠رسالة رومية " )حّتى يثبت مواعيد اآلباء"اء يسوع المسيح ج

يقول بتهّكم،  وعوده وأهدافه وطرقه بهذه الوعود الهائلة جانًبا،تقذف هللا، و ذهنه، الذييعاديالبشريّ الّساخر 

؟ نوع القرن العشرين؟ أمم من مئات الماليين من الّناس "مجموعة أمم"إّنما أّي نوع من  -آه، هكذا إًذا؟ "

هؤالء الّرجال الذين كتبوا الكتاب المقّدس ال يعرفون شيًئا عن األمم التي كانت ! وأكثر؟ ال تكن سخيًفا

إلى األمم الّصغيرة مثل التي كانت في  وا يشيرون فقطكان! قرننا العشرين بحسب مقياسات" عظيمة"لتصبح 

 !أو مقاطعة صغيرة اليوممدينة  مّما تحتويهأكثر  ناس أمم ال تحتوي على –زمنهم 

رض كنعان، ترض أن يكون هللا قد وعد بإرث من أومن ثّم، كم من األراضي يضّم هذا الوعد؟ هل من المف"

، عندما أقام الوعد باألرض من جديد ليعقوب، كانت كّل ؟ وأيًضا٠١من سفر الّتكوين  ٨كما ُذكر في اآلية 

كم كانت مساحة األرض تلك؟ . ٠۳: ٠٨في الّتكوين " األرض التي أنت مضطجع عليها"األرض تشمل 

 !"ليس أكثر من قطعة صغيرة بعرض قدمين، وطول سّتة أقدام

 !بالفعل معارض ساخر وقال هذا نيفي الواقع، قد جادل

تحت هذه المرحلة من الوعود التي لنتفّحص بانتباه ونرى ما ُوعد به ! على الّساخر المغلق الّذهن إًذا، لنردّ 

ة الّروحّية للوعود، لُتشرح سأترك التفّحص في المرحل. لوطنّية، اةالوعود الحّسّية، الماّديّ  –تتعلّق بالعرق 

 .في كتب ومقاالت أخرى

 كم من األرض قد وعد هللا بها؟

 

 لساخر يجاد

تب في العبرّية، ، قد كُ لمجموعة األمم"المعارض، كمل ، يُ "ذاك الوعد. "لكن اسمع أّوالً دحض الّساخر الّناقد

من  –هي بالكاد تعني بعض الّناس ". ميكوي"، وألكثر من واحدة، "يكوي"في العبرّية هي " أّمة"وكلمة 

 ".الممكن أن تعني حفنة قليلة من أوالد وأحفاد ابراهيم
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بمعتقد ذاتي، بهذا الكالم، وصّرح أّنه سيرفض هذه الحقيقة " عاّلمة"ا ألّنه في أحد المّرات، قام أذكر هذ

العبرّية، سيجد أّنها " كويي"إن أراد القارئ الّتحقق من كلمة . باألخصّ  ،الحججالمهّمة بكاملها حول هذه 

هذه هي الكلمة المستخدمة . لّسكان، بغّض الّنظر إلى حجم ا"شعوب"أو " أمم"أو في الجمع،  –" أّمة"تعني 

لإلشارة إلى أمم العالم المختلفة، بمن فيها  –مئات المّرات في الواقع، في العهد القديم  –في غالب األحيان 

هذا يعني زمن بعد في المستقبل، ". كّل األمم"، يقول هللا أّنه سيجمع ٠، آية ۳في نبوءة يوئيل . األمم األكبر

تضّم أمًما مثل روسيا، " كوييم"هناك كلمة . العبرّية" كوييم"وقد استخدمت كلمة  –في القرن العشرين 

ا –ألمانيا، إيطاليا، الّصين، الهند   .أمم كبيرة جّدً

: ٠٠الّتكوين " )أّمة عظيمة"الحرفّيين، البشرّيين، من لحم ودم، سيصبحون  لكن هللا وعد أّن أحفاد ابراهيم

ا"سوف ؛ ف(٠ وأثمرك كثيًرا "؛ (٦آية " )تكون أًبا لجمهور من األمم"؛ و(٠: ٠١الّتكوين )" أكثرك كثيًرا جّدً

ا وأجعلك أمًما تقول فيما نكمل مع وعود ونبوءات أخرى، سوف نرى أّن لغة الكتاب المقّدس (. ٤آية " )جّدً

 .أمًما كبيرة وعظيمة عنها

في كتابات مقّدسة أخرى، وعد  ، لكن"كّل أرض كنعان"ب، وعد هللا ٨: ٠١وكم من األرض؟ في الّتكوين 

في ذلك اليوم قطع الّرّب مع أبرام ميثاًقا قائالً لنسلك أعطي هذه : "٠٨: ٠٠في الّتكوين . كثيربأكثر ب

مسافة كبيرة نحو الّشرق، في على الفرات  يقع ".إلى الّنهر الكبير نهر الفرات[ الّنيل]األرضمن نهر مصر 

 .تبعد كثيًرا عن فلسطينالتي –العراق  أرض بابل القديمة، التي تدعى اليوم

آلية التي اقتبسها، خيفة مع اآلية التي تلي مباشرة اتصبح سهي و ،لكّن كّل حجج هذا المعارض يتّم دحضها

كان بإمكانه أن يقرأ هذه اآلية . عندما قال أّن كّل ما قد ُوعد به كان قطعة أرض من حوالي قدمين بسّتة أقدام

 (.٠٦: ٠٨الّتكوين " )لك كتراب األرض وتمتّد غرًبا وشرًقا وشماالً وجنوًباويكون نس: "الّتالية

قارن هللا سّكان هذه األمم  في مكان آخر،. ، إلى عدد حّبات تراب األرض"جمهور من األمم"هنا يقارن حجم 

 .ال تعّد لكثرتها –بحّبات الّتراب على الّشاطئ أو بالّنجوم  ،الموعودة

افيما نكمل، ستصبح عظم  .ة وواقع هذه الوعود، واضحة جّدً

 

 الوعد مع اليهود يتمّ لم 

إًذا، لدينا . هم ليسوا، ولم يكونوا أبًدا، عّدة أمم. ثر من أّمة واحدةلم يكن اليهود يوًما أك –الحظ بانتباه بعد 

. في اليهودهنا نبوءة مذهلة، وعد رسمي من هللا القدير، ال يمكن إتمامه في المسيح وال في المسيحّيين وال 

فنحن  أم ،مهما بدا ذلك مدهًشا، يجب أن نقوم به. يجب أن نبحث عن عدد أمم منفصلة عن الكنيسة أو اليهود

 !ننكر وعد هللا

ا أن يضّحي  –هللا وضع هللا ابراهيم تحت اإلمتحان، وابراهيم، من خالل اإليمان، أطاع  حّتى أّنه كان مستعّدً

 .دون شرطأصبح اآلن من . د ذلك، لم يعد العهد مشروًطاوبع. بابنه الوحيد، إن لزم األمر
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اركة أباركك مب أّنك فعلت هذا األمر ولم تمسك ابنك وحيدك من أجلإّني . وقال بذاتي أقسمت يقول الّربّ "

حّتى اآلن، ]ويرث نسلك باب أعدائه . كنجوم الّسماء وكالّرمل الذي على شاطئ البحرتكثيًرا  نسلكوأكّثر 

من [. هذا الوعد هو روحّي، وعد الّنعمة]، ويتبارك في نسلك جميع أمم األرض [لمادّي الوطنيّ وعد العرق ا

 (.٠٨ -٠٤: ٠٠الّتكوين " )أجل أّنك سمعت لقولي

بعض بابراهيم أو أوالده  قامإن  ال يعد هللا بهذه األمور.  ليجعله جّيًداحلف هللا. الوعد اآلن هو من دون شرط

ء إن كان باإلمكان عدم الوفا. ه من اإلّتفاقها ألّن هذا األخير سبق وقام بجزءبراهيم بوعد ا. األمور المحّددة

 !وعد أكيد في الكتاب المقّدس إًذا، ال يوجدبهذه الوعود أو إلغاءها، ف

". الّسماء واألرض تزوالن ولكن كالمي ال يزول"ال يمكن اإلخالف بالوعد أو فسخه، إن كان صحيًحا أّن 

 .القيام بدوره من دون إخفاقاآلن، يجب على هللا 

 .أعدائها اتاببوّ تملك التي سيم العرقّية، هي األمم التي هي أحفاد ابراهإّن –ن الوعد ع اإضافيًّ  الحظ تفصياًل 

مثل ممّر باناما، قناة الّسويس، مضيق " البّوابة"وطنّيًا، تكون . البّوابة هي ممّر ضّيق للّدخول أو للخروج

صيري ألوف ربوات وليرث نسلك : "، لزوجة ابن ابراهيم٤٢: ٠٦هذا العهد في الّتكوين تكّرر . جبل طارق

 ".باب مبغضيه

هذا لم يتّم مع اليهود، وال ". مبغضيه" –ممّرات أعدائهم الحيوّية الجغرافّية  أحفاد ابراهيم سيرث .الحظ

ال يمكن لهذا العهد أن يتحقّق إاّل في  .اعالميًّ  ايمكن أن يتّم بعد عودة يسوعالمسيح ليحكم األمم ويقيم سالمً 

يجب أن نبحث عن شعب شّكل . العالم الحاضر، وإاّل فعلينا أن ننكر أّن الكتاب المقّدس هو كلمة هللا المعلنة

أبواب بحر العالم، أو  يملكالّتاريخ،  مناآلن أو  –، أبناء ابراهيم اواحدً  اشعبً كلّها إّنماهي–أكثر من أّمة واحدة 

 !إّنه امتحان لوحي الكتاب المقّدس ولسلطة هللا لحكم هذا العالم. أن ننكر كلمة هللافعلينا 

 

 أّمة وجمهور أمم

البكورّية لكّل من اسماعيل وأبناء ابراهيم فضت قد رُ . أعطيت هذه الوعود الهائلة مجّدًدا إلسحق ويعقوب

، في الّتكوين كما ثبتّجل الوعد إلسحقسُ . وتّم رفضه اهبن إسحق، وأخ يعقوب الّتوأم، باععيسو، ا. اآلخرين

أقسمت ألّني لك ولنسلك اُعطي جميع هذه البالد وأفي بالقسم الذي . فأكون معك وأباركك: "٠ -۳: ٠٤

جميع "بوعد هللا مّرتين ! الحظ..." نسلك كنجوم الّسماء واُعطي نسلك جميع هذه البالد رواُكثّ . براهيم أبيكال

بماليين المّرات من قطعة األرض بقياس قدمين بسّتة أقدام، الذي اّدعى بها  ، التي هي أكبر"هذه البالد

هذا أكثر بآالف المّرات من ". كنجوم الّسماء" يتكاثرواوأيًضا، كان ألحفاد إسحق أن ". المثقّف"ساخرنا 

 .صغيرة" مقاطعة"

األشياء التي في روة بيث أضيفت بركة مادّية للثّ ، ح٠٩ -٠٨: ٠١في سفر الّتكوين  تكّرر العهد ليعقوب

 .البكورّية تملكاألرض، مع الّنبوءة التي تقول أّن األمم الوثنّية سوف ُتحكم من قبل أمم إسرائيل التي 

كن . لُيستعبد لك شعوب وتسجد لك قبائل. فليعطك هللا من ندى الّسماء ودسم األرض وكثرة حنطة وخمر"

 ".ومباركوك مباركين. ك ملعونينليكن العنو. سّيًدا إلخوتك وليسجد لك بنو أّمك
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الت  نتشر عالمّيً

، حيث سّجل تفصيل مضاف أّن أمم إسرائيل هذه ٠٦ -٠۳: ٠٨ونجد الوعود مّرة أخرى في الّتكوين 

األرض . فقال أنا الّرّب إله ابراهيم أبيك وإله إسحق... وهوذا الّربّ . "ستنتشر في الّنهاية في كّل أنحاء العالم

ويكون نسلك كتراب األرض وتمتّد غرًبا وشرًقا وشماالً . ليها أعطيها لك ولنسلكالتي أنت مضطجع ع

 ..."وجنوَبا

لذا فهو يشير أّنهم سوف . ال يضع هذا الوعد أّي حدود النتشار أحفاد يعقوب شرًقا، غربا، شمااًل وجنوًبا

براهيم أو نسله أن يكون الكان الوعد : "٠۳: ٦يتأّكد هذا في رسالة رومية . ينتشرون في كّل أنحاء األرض

 ..."وارًثا للعالم

لكن هذا ليس وعًدا بأن يرث أحفاد ابراهيم، يملكون ويمتلكون األرض بكاملها، دون أن يتركوا شيًئا لألمم 

رون ويحتلّون مناطق لّسنوات والقرون اآلتية، سوف ينتشإّنما، في ا –أي قبل األرض الجديدة  –الوثنّية 

فقط من قبل الذين  –بعد األلفّية  –مع ذلك، سُتسكن األرض الجديدة . لفة من األرضمعّينة في أماكن مخت

 (.٠۳: ٦رسالة رومية )سيصبحون أبناء ابراهيم من خالل المسيح 

بالفعل، فإّن هذه األمم . بللم ُتفهم من ق –اضي عنها حّتى اآلن تّم الّتغهناك مرحلة في هذه الّنبوءة 

. تلّت أراض ومناطق مختلفة في مواقع عديدة حول العالملباكورة، قد انتشرت واحلتي تملك ائيلّية ااراإلس

إلى خارج أرضهم الموعودة الخاّصة في  –. م.ق ١٠٨ -١٠٠–أن اقتيدوا في األسر  حدث هذا بعد

يكمل ، "وها أنا معك. "، هذه المرحلة من الّنبوءة٠٨تكمل اآليات الّتالية في الّتكوين . الّسامرّية في فلسطين

 (.٠٠اآلية " )أتركك حّتى أفعل ما كلّمتك به ألّني ال. هب وأرّدك إلى هذه األرضوأحفظك حيثما تذ"هللا، 

أكثر  تشرح. مهّمة، عند مجيء المسيح الّثانيهي سوف تتّم هذه الّنبوءة التي ال يالحظها أحد عاّمة، إّنما 

 .أخرىنبوءات في ، و٠٢ -٠٩، ٤ -٦: ٠٢، و٨ -١: ٠۳في سفر إرميا 

 

 أعطي الوعد من جديد ليعقوب

 هذه،" مجموعة األمم"تكوين حّدد بعد أكثر ، الذي تغّير اسمه إلى إسرائيل، والحقّا أيًضا، ظهر هللا ليعقوب

الّتكوين " )وملوك سيخرجون من صلبك. تكون منك أّمةوجماعة أمم. أثمر وأكثر. وقال له هللا أنا هللا القدير"

وجماعة أمم  –، قوّية أّمة عظيمة، غنّية –حجم أّمة في الّنهاية " األمم جمهور"ذ أخسوف ي إًذا(. ٠٠: ۳٠

 .(رابطة شعوب) أو كومونولث أممأمم مجموعة  –أخرى 

المفتاح  –الّنبوءة  تريد أن تملك المفتاح المهّم لكلّ  هذا أساسي، إن كنت! سّجل جّيًدا هذا الواقع الحاسم

ال يمكن روحنته . لم يتّم هذا الوعد باليهود أبًدا. لحالّية التي ال سابق لهاللمعنى الحقيقي ألحداث العالم ا

ال يمكن أن يتعلّق بالكنيسة، ألّنه ال يوجد إاّل كنيسة واحدة يعترف . أّنه يورث فقط من خالل المسيحبالّشرحو

ين مشّتتين في كّل بها الكتاب المقّدس، وهي ليست أّمة أو جماعة أمم، إّنما كنيسة واحدة من أفراد مدعوّ 

 !مع ذلك، يجب على هذا الوعد أن يتّم بعد، أو فإّننا لننكر الكتاب المقّدس وكلمة هللا المقّدسة. األمم
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، ورفضوا باهلل اهل هذا وعد إلهي لم يحفظ؟ فقد توماس باين وروبرت إنغرسول إيمانهم! العصور سرّ هنا 

 .طنّية لم تتّم أبًداأّن هذه الوعود الو االكتاب المقّدس، العتقادهم

هذا الّسؤال على الجواب على يتوقّف –إثبات وجود هللا  –مصير الكتاب المقّدس على أّنه كلمة هللا المعلنة 

ا العظماء العالم مع قادة الكنائس . الوعود ال تشير إلى الكنيسة. لم يتّمم الّشعب اليهودي هذه الوعود. المهّم جّدً

هل أخفق هللا؟ أم أّنه قد جعل هذا الوعد الّضخم مجهول من قبل العالم؟ . هذه ال يعلمون عن أّي تتّمة مثل

 الجواب الحقيقي هو الكشف األكثر ذهوالً لحقيقة الكتاب المقّدس، للّنبوءة وللّتاريخ غير المعترف به؟
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 الفصل الّرابع

 لكوقضيب المُ الفصل بين البكورّية 

 
. القليلمن الّناس األكثر حيوّية، وبعض من حقيقة الكتاب المقّدس التي ال يعرفها إالّ  مييزتّ النصل اآلن إلى 

ا هم الذين الحظوا أّن العهود التي اُعطيت البراهيم، كانت ذات وجهين لكن الكتاب . بالفعل، قليلون جّدً

 .المقّدس يقوم بنفسه بالّتمييز بين مرحلتين من العهود

الكتاب  اي يدعوهالت –، المسيح، وعهد الخالص من خالله "الّنسل الواحد"عهود  –العهود الّروحّية 

لطة لكن الوعود الماّدّية والوطنّية المتعلّقة بأمم عّدة، الّثروة الوطنّية، اإلزدهار والسّ . الُملك قضيبالمقّدس، 

 .الكتاب المقّدس البكورّية وامتالك األرض المقّدسة، فيدعوها

 

 العرق، ال الّنعمة

 :نا نفهم معنى العباراتدعو

 البكورّية هي اإلمتياز الذي يحقّ . البكورّية هي حّق أو امتيازات يمتاز بها البكر عن غيره من إخوته)...(

ال عالقة لها مع الّنعمة، التي هي العفو غير المستحّق، وهبة مّجانّية . في عائلته األّولللّشخص عندما يولد 

تنتقل الممتلكات البكورّية عادة، من األب . تتعلّق بالعرق، وليس بالّنعمةها إنّ . من حقّاإلنسانالتي هي ليست 

 .إلى اإلبن البكر

تتتّوج الّساللة الملكّية الموعودة في المسيح، وتشمل . شارة القيادة والّسيادةّية، قضيب الُملك يعني سلطة ملوك

 .الّرحمة للجميع

أعاد . أعطاها هللا البراهيم من دون شرطورّية وهبة الّنعمة، لقد رأينا كيف أّن مجموعتّي الوعود، حّق البك

لكن األمر الذي يجب أن يفتح لك عينيك، كحقيقية . هللا وعده بالبكورّية وبقضيب الُملك، إلسحق ويعقوب

الوعود بقضيب ! عند هذه الّنقطة، انفصلت هاتين المجموعتين للوعود هسعيدة اكتشفت عن جديد، هو أنّ 

لكن الحقيقة . وأب كّل اليهود ، ابن يعقوبيهوذا، انتقلت إلى تتتّوج في المسيح، والّنعمة من خالله الُملك التي

 !المذهلة هي أّن وعود البكورّية لم تعط أبًدا لليهود

 !لم تعط وعود البكورّية لليهود أبًدا! أدرك هذا! لنقولها ثانية

 !إقرأها في كتابك المقّدس –انتقل إلى هذه المقاطع 

 (.٠٢: ٦٩الّتكوين ..." )ال يزول قضيب من يهوذا"

 (.٠: ٠أخبار األّيام األّول " )وأّما البكورّية فليوسف"... 
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. كان الملك داود من سبط يهوذا. نفهم جّيًدا بالّطبع، أّن قضيب الُملك اُعطي ليهوذا وانتقل من خالل اليهود

ولد يسوع المسيح من بيت . من بيت داود، سبط يهوذا الذين تتابعوا في ساللة داود الحاكمة،كّل الملوك كان 

 .داود وسبط يهوذا

" أبناء إسرائيل"جزًءا فقط من  حقيقة أخرى تفتح العيون، لم تعرف إطالًقا من قبل معظم الّناس اليوم، هو أنّ 

 .هم يهود

 !إقرأ هذا األمر الذي لم يفهمه الّناس، مّرة ثانية

فقط الذين هم من األسباط الّثالثة يهوذا، . امل لهذا، للفصل الّسادسيجب أن نحفظ الّشرح واإلثبات الك

 !حين كّل اليهود هم إسرائيلّيين، معظم اإلسرائيلّيون ليسوا يهوًدا. بنيامين والوي، هم يهوًدا

قال ! هودتمّرر إلى الي –الوعد بالمسيح وبالّنعمة  –إّنما قضيب الُملك ! لى اليهودلم تمّرر البكورّية إ! إفهم إًذا

قّوة هللا للخالص لكّل من يؤمن "كتب بولس، (. ٠٠: ٦إنجيل يوحّنا " )الخالص هو من اليهود"يسوع، 

 !يهوذاتمّررت وعود الّنعمة من خالل (. ٠٤: ٠رسالة رومية " )أّوالً ثّم لليوناني لليهودي

ى يلون هم من فهموا أّن هللا قد أعطقل. البكورّية، أبًدا"لكن لم يتّم فهم الوعود التي يدعوها الكتاب المقّدس 

 !قليلون يعرفون ما في الكتاب المقّدس. غير الوعد بقضيب الُملك ،وعوًدا البراهيم

 

 لم ُتعَط البكورّية لليهود

األمر المذهل والحيوّي الذي ! قليلون فهموا أّن هذه الوعود الوطنّية المادّية العظيمة، لم تعط أبًدا لليهود

لو ! كما سنرى الحًقا، لم يكن يوسف وال أحفاده يهوًدا". فليوسفالبكورّية "ن، هو أّن تغاضى عنه كثيرو

 !مهما بدا ذلك مذهالً، فإّنها حقيقة

ا ! المعرفة حول البكورّية، هي محور هذه الحقيقة كلّها التي سوف تثبت المفتاح لفهم كّل الّنبوءة إّنه مهّم جّدً

 !أن يكون ذلك واضًحا في ذهنك

الحياة األبدّية كحّق  ال أحد يستطيع أن يتلقّى. الوالدةابحقًّ رحت سابًقا، تتضّمن فقط ما يأتي ، كما شُ "رّيةالبكو"

يأتي الخالص بالّنعمة . لن تكون بالّنعمةفإن كانت من حقّنا، لنرثها عند الوالدة، . له، بحكم الوالدة الّطبيعّية

. الوالدةقّى ممتلكات مادّية فقط، كحّق بنقدر أن نتل. حقّ استحسان غير مست –هبة هللا، بعفو غير مستحّق  –

هو . وطنيّ وعندما يتمّرر هذا الحّق خالل األجيال إلى أحفاد يتضاعفون على الّدوام، فهو يؤول إلى إرث 

 !نعمة الإّنها مسألة عرق، . هو ال يمنح بركات روحّية. ممتلكات مادّية فقط، سلطة أو منصب يمنح

تنتقل البكورّية، كما أعلّنا سابًقا، بشكل طبيعي، من . يجب أن نفهمه، بين البكورّية والّنعمةهناك تمييز آخر 

فهو يتلقّاها كحّق . هو ال يفعل شيًئا ليتأّهل لها. ال يوجد شروط على اإلبن ليقوم بها. األب إلى اإلبن األكبر

أن  بمقدورهإّنما . ستحقّها أو يتأّهل ألن يستحقّهاله الحّق فيها من دون أن ي. له، للّسبب الوحيد أّنه ولد ابن ابيه

 .أو حّتى بأن يتلّقاها للحفاظعليهايحرم نفسه 
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 –ليس حقّك وال حقّي، أن نتلقّى هبة الحياة األبدّية ! إّنما هبة الخلود التي نتلّقاها بالّنعمة، لديها شروط للّتأهيل

يمكن ! فّكر بنتيجة ذلك لو كان ذلك صحيًحا! لعائلة هللارفيّ نكون أعضاء بالمعنى الح –لنولد حقًّا أبناء هللا 

! أنا أتحّداك. أنا أكرهك! إسمع يا هللا: "لمجرم أو ملحد مبغض هلل، متمّرد، متحّد، معاد، أن يهّدد هللا ويقول له

 –المقّدسة أريد أن أولد في عائلتك ! حّقيإّنها من ! إّنما أنا أطلب هبتك للحياة األبدّية! أنا ارفض أن أطيعك

أريد أن أجعل من عائلتك بيًتا منقسًما ! البن هلل، حّتى أستخدمها لمواجهتك تكون لقّى كّل سلطة عظمىأن أت

أنا أطالب بتلك الّسلطة، كهبة منك حقًّا لي، ! سأسّبب اختالًفا، عداء، كراهية وتعاسة بين أوالدك. ضّد نفسه

 !"رّ وأستخدمها للشّ  –اُسيء استخدامها أن  لكيأقدر

 

 لّنعمة شروطل

يقولون أّنه ليس هناك  –" المسيحّية الّتقليدّية"والكثير من تعاليم ما يسّمى  –" مسيحّيون"معظم المدعّوون 

هم ! هم ينكرون أّن هللا يطلب اإلطاعة لناموسه. شروط، ليس هناك شيًئا نقوم به، لنتلقّى نعمة هللا العظيمة

هم يطلبونه بالفعل من هللا، بينما ال يزالون يتمّردون ! ن كسب للخالصيحّرفون الحقيقة ويقولون أن هذا يكو

 !ضّد ناموسه ويرفضون أن يحفظوه

! اتستحقّهال يمكنك أن . الحياة األبدّية هي حقًّا، هبة مّجانّية من هللا! إفهم! ن يؤّدي هذافّكر إلى أين يمكن أ

ا لك، بينما أنت تتحّدى هللا، تتمّرد ضّد حكومته، حقًّ ا من هللا ال تستطيع أن تطالب به! حقّك تليس الكّنه

 !وترفض أن تدعه يحكم حياتك بحسب طريقه

إّنما يعطي هللا روحه القّدوس للذين يطيعونه ! ال تكسبك هذه الّشروط شيًئا! شروًطالذا، فإّن هللا قد وضع 

أعطاه هللا للذي "لذي لكن يحكي الّنص عن الّروح القدس ا –هو ال يدفعها (. ۳٠: ٠أعمال الّرسل )

 كهبةسوف أعطي : "يمكن لرجل ثرّي أن يقف أمام سبعة رجال ويقول! إّنها ال تزال هبة مّجانّية". يطيعونه

. استحّقوهاإن تقّدموا ال يعني أّنهم ". إن أتيتم أو لجميعكميأتي ليأخذها مّجانّية مّني، ألف دوالر ألّي منكم 

 .المّجانّية الهبةإّنه مجّرد الّشرط ليتلّقوا 

يعني أن يبتعد عن التمّرد والعداوة " يتوب"وأن ! بيتويعفو هللا عّمن ! تعني عفو غير مستحقّ " نعمة"كلمة 

الواقع أّن هللا اختار أن ال يعطي هذه الهبة . يعني الّتحّول إلى إطاعة قانون هللا" الّتوبة" .وعدم اإلطاعة

ون استخدامها في األذّية والّشّر؛ للذين سوف يسوء –ة إلهّية هبة الخلود، التي تحمل معها سلط –الّرائعة 

ال يعني أّنها تأتي باألعمال عوًضا عن  –الواقع أّنه اختار أن يعطيها للذين سيستخدموها بشكل صحيح 

 !وسُتلقى كحّق بالوالدة، بدل من الّنعمة –لو لم يكن من شروط، فالجميع يقدر أن يطالب بها . الّنعمة

اإلطاعة ال ! غير مستحقّة هبةلكّنها ال تزال . ضرورّية جعل المؤّهالت المطلوبة من هللا،ي التي تالّنعمة ه

 .حّق بالوالدة اإّنه. ال تتطلّب البكورّية أّي مؤّهالت. هللنحن ندين به  مابل فقط –كسب شيًئا تُ 
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 ما تمنحه البكورّية

ثر فهي قد منحت الميراث األغنى واألكرّية، مع ذلك، ي انتقل بالبكولون فهموا ميزة اإلرث الماّدي الذقلي

كبر هذه البكورّية هو ! الّثروة والّسلطة األكثر عظمة جمعها يوًما إنسان –قيمة تمّرر يوًما من أب إلى ابنه 

 !مذهل

ة يضمن هذا اإلرث بسلطة هللا القدير، كثر. إّنها تتضّمن كّل المرحلة األولى لعهود هللا العظيمة البراهيم

 !سّكان، غنى وموارد مادّية غير مسبوقة، عظمة وطنّية وسلطة عالمّية، من دون قيد أو شرط

لم يعد هللا فقط أّن أّمة ذات سلطة عالمّية وجماعة، أو كومونولث من األمم انحدرت شعوبها من ابراهيم، 

 أممأبواب سيملكون  مثل الّنجوم في أعدادها، لم يعد فقط أّنهم –سيزدحمون بالّسكان مثل رمل البحر 

البكورّية تتضّمن أخيًرا ثروة ماّدّية عظيمة  األعداء، التي تعني أيًضا الّسيطرة والّسلطة العالمّية؛ لكنّ 

 .كان هذا واضًحا في البركات التي اُعطيت ليعقوب، كما سنرى قريًبا. وموارد وطنّية ال حدود لها

 

 ُرفضت البكورّية السماعيل

ا إلى اإلبن البكر في كّل باستثناء حاالت تدخّ  ل إلهي الذي حصل ثالث مّرات، انتقل ميراث البكورّية تلقائّيً

 .جيل

كان البراهيم أبناء آخرين، كان .قضيب الُملك والبكورّية على الّسواء اختير إسحق من قبل هللا األزلي، ليرث
إّنما كان (. ٠: ٠٠الّتكوين " )له وأعطى ابراهيم إسحق كّل ما كان"اسماعيل البكر إّنما اختار هللا إسحق، 

.كان اسماعيل ابن هاجر، جارية سارة المصرّية. إسحق هو بكر ابراهيم الّشرعي  

" وقال ابرهيم هلل ليت اسماعيل يعيش أمامك. "كان ابراهيم يحّب اسماعيل وأراد أن تكون له البكورّية
(.٠٨: ٠١الّتكوين )  

واُقيم عهدي معه . سارة امرأتك تلد لك ابًنا وتدعو اسمه إسحق فقال هللا بل. "كانت سارة زوجته، عاقًرا
اواُكثّ  ثمرهاُ ... وأّما اسماعيل. عهًدا أبدّيًا لنسله من بعده ولكن عهدي اُقيمه . وأجعله أّمة كبيرة... ره كثيًرا جّدً

(.٠٠: ٠٩آيات ..." )مع إسحق  

اوإّنه يكون : "ّرّب لهاجرألّمة التي سوف تنحدر من اسماعيل، قال مالك الفي ما يخّص ا يده . إنساًنا وحشّيً
 "[كما الّترجمة الّصحيحة تقول. نحو الّشرق] وأمام جميع إخوته يسكن. د ويد كّل واحد عليهعلى كّل واح

(.٠٠: ٠٤الّتكوين )  

( ٠ظم؛ وكان أحفاد اسماعيل ليصيروا أّمة عظيمة، إّنما أمم البكورّية كانوا ليكونوا أع( ٠: أعطانا دليلين هنا
. بحوا عرب اليومماعيل أصأوالد اس. ق الذين معهم البكورّيةحفاد إسحأي أ –كانوا ليسكنوا شرق إخوتهم 

موعة األمم الذين يحملوا البكورّية، يجب أن يكونواأعظم وأغنى وأقوى، ويجب أن نجدهم إًذا، األّمة ومج
.جغرافّيًا غرب األمم العربّية  

ال تسمح المساحة هنا . هناك الكثير من الّتشابيه. هلل اآلب، وإسحقللمسيحكان ابراهيم الّرمز البشرّي 
، وابراهيم هو (٠٩: ۳رسالة غالطية )لشرحهم، إّنما ندّون مالحظة أّننا إن كّنا للمسيح، فنحن أبناء ابراهيم 
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ا ليضّحي اب؛ أ(١: ۳أنظر رسالة غالطية " )أبو المؤمنين" ( الّشرعيّ )نه ّن ابراهيم قد ُدعي ليكون مستعّدً
، كما قد قّدم هللا ابنه المولود الوحيد، يسوع المسيح، من أجل خطايا العالم؛ أّن (٠: ٠٠الّتكوين )الوحيد 

رفقة، زوجة إسحق، هي رمز للكنيسة، وكان عليها أن تقع في حّبه وتقبل به زوًجا لها قبل أن تراه بعينيها؛ 
.، تماًما كما ولد يسوع بمعجزة من مريم البتولوأّن إسحق قد ولد بواسطة وعد، ومعجزة من هللا  

إّنما قلّل عيسو . كان عيسو البكر، أي أّنه كان الوارث الّشرعي للبكورّية. كان إلسحق ابنان، عيسو ويعقوب
.من قدرها وباعها ليعقوب  

 

 عيسو يبيع البكورّية

ا عن انتظار هللا األزلي، التجأ يعقوب، عوضً إّنما . قوب ليملك هذه العهود قبل أن يولد الّتوأماختار هللا يع
.بتأثير من أّمه، إلى الخداع وأخذها من عيسو  

وكبير . شعب يقوى على شعب. يفترق شعبان"...  –أّنهما بداية أّمتان  قال هللا لرفقةعن عيسو ويعقوب،
(.٠۳: ٠٠الّتكوين " )ُيستعبد لصغير  

ة اكتساب يعقوب للبكورّية المخادعة وقبل أوانها، في تكمل قصّ . إًذا، نوعان من الّشعوب اسيصبح أحفادهم
.۳٦ -٠١: ٠٠سفر الّتكوين   

 فأحبّ . ساًنا كامالً يسكن الخياموكان عيسو إنساًنا يعرف الّصيد إنسان البرّية ويعقوب إن. فكبر الغالمان"
عيسو من الحقل وطبخ يعقوب طبيًخا فأتى .وأّما رفقة فكانت تحّب يعقوب. إسحق عيسو ألّن في فمه صيًدا

".لذلك ُدعي اسمه أدوم. مني من هذا األحمر ألّني قد أعييتفقال عيسو ليعقوب أطع. وهو قد أعيا  

آخًرا " مفتاًحا"هذا سيثبت ". فانتون"، وهي ترجمت هكذا في نسخة "الحساء األحمر"حرفّيًا، " أدوم"تعني 
نبوءات كثيرة تتعلّق . عيسوتشير إلى " أدوم"ّن لفهم الكتاب المقّدس، لكي يحفظ القارئ جّيًدا في ذاكرته، أ

إال إن أدركنا أّنها تشير إلى أحفاد عيسو، أّمة تركيا  ال يمكن فهمها. ، تستخدم اسم أدومبالحاضر والمستقبل
 .اليوم، في المقام األّول

فقال يعقوب . فلماذا لي بكورّية. فقال عيسو ها أنا ماض إلى الموت. يعقوب بعني اليوم بكورّيتكفقال "
فأكل وشرب . فأعطى يعقوب عيسو خبًزا وطبيخ عدس. فباع بكورّيته ليعقوب. فحلف له. احلف لي اليوم
تجد قّصة هذا . الحًقا، أخذ يعقوب بركات عيسو بطريقة ماكرة". فاحتقر عيسو البكورّية. وقام ومضى

 .٠١الخداع في سفر الّتكوين 
 

 خدعة يعقوب

إلى عيسو  قرابة نهاية حياته، نادى. ع العمرعيناه م انطفاتجوًزا، وقد كان ذلك في زمن كان إسحق ع
 .بكورّيتهعندها يباركه ويثبت له . ويأتيه به منه أن يذهب إلى الحقل ويصطاد له صيًدا، ويطبخهوطلب 

ثّم . فأعّدتهما بالّطريقة التي يحّبها إسحق. ي ماعزة وأرسلت يعقوب بسرعة، ليجلب جديَ لكن سمعته رفق
كان عيسو أشعر، بينما كان يعقوب أملس، لذا فإّن رفقة . أخذت بعًضا من ثياب عيسو وألبست يعقوب

 .وضعت جلد الجدَيين على يديه وساعديه والجزء األملس من عنقه
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" فقال يعقوب ألبيه أنا عيسو بكرك. "طبخته الّزائفة، ذهب يعقوب ليتسلّم بركات والده في تنّكره، ومع
 (.٠٩: ٠١الّتكوين )

كذب يعقوب ثانية، وأّكد أّن الّرّب األزلي . تعّجب إسحق أّنه  وجد ما يصطاده بهذه الّسرعة، وشّك في األمر
 .اكتشف إسحق أّن الّصوت هو صوت يعقوب. قد أرسل الغنيمة إليه

فجّسه . فتقّدم يعقوب إلى إسحق أبيه. أأنت  هو ابني عيسو أم ال. ّدم ألجّسك يا ابنيفقال إسحق ليعقوب تق"
ولم يعرفه ألّن اليدين كانتا مشعرتين كيدّي عيسو . وقال الّصوت صوت يعقوب ولكّن اليدين يدّي عيسو

 (.٠۳ -٠٠األيات " )فباركه. أخيه
 

 ما تضّمنته البكورّية

 !الحظ اآلن بانتباه ما تضّمنته هذه البركة

رائحة ابني . وقال انظر. رائحة ثيابه وباركه فشمّ . فتقّدم وقّبله. بوه تقّدم وقّبلني يا ابنيفقال له إسحق أ"
لُيستعبد . وكثرة حنطة وخمر. ومن دسم األرض. فليعطك هللا من ندى الّسماء. كرائحة حقل قد باركه الّربّ 

ومباركوك . ليكن العنوك ملعونين. وليسجد لك بنو أّمك. كن سّيًدا إلخوتك. وتسجد لك قبائل. لك شعوب
 (.٠٩ -٠٤اآليات . )مباركين

ال عالقة لها بالحياة . ال تتعلّق أّي منها بالخالص! كّل واحدة منها، وعود ماّدّية، بطبيعة وطنّية! سّجل هذا
مطر، الكثير  –ازدهار وطنّي ! بهذه الحياة الحاضرة الجسدّية كلّها تعلّقت! ال شيء روحّي هنا. الموت بعد

. الكالّتكاثر واإلمت –الّدسمةش، أماكن  األرض األرض، أو كما نقرأ على الهام دسممن الحنطة والخمر، 
 ".لُيستعبد لك شعوب". "وتسجد لك قبائل"

لكن لم . فتضّرع من أجل بركة أيًضا. كيف حّل عيسو مكانه، أحّس بمرارة كبيرةعندما رجع عيسو ووجد 
 :فأعطى عيسو الّنبوءة الّتالية. يستطع إسحق أن يلغي البركة التي أعطاها ليعقوب

ولكن . وألخيك ُتستعبد. وبسيفك تعيش. وبال ندى الّسماء من فوق. بال دسم األرض يكون مسكنك هوذا"
 (.٦٠ -۳٩اآليات ..." )فحقد عيسو على يعقوب. يكون حينما تجمح أّنك تكسر نيره عن عنقك

مزدوج، وقد ى الفي الواقع، إّن الكلمات العبرّية تنقل المعن. لعنةأكثر منها بركة في الواقع، كانت نبوءة عيسو
 .أحفاد عيسوتحقّق اإلثنين في 

 

 نبوءة لتركيا

. سجالت الّتاريخ الّضئيلة، مع إثباتات أخرى، تظهر أّن العديد من أحفاد عيسو أصبحوا يعرفون باألتراك
ة إلى لذا، يجب أن نتذّكر أّن كّل الّنبوءات المتعلّقة باألّيام األخيرة التي تشير إلى أدوم، أو عيسو، ترجع عامّ 

 .األّمة الّتركّية

، ومن ثّم في نبوءة إسحق وهو على فراش الموت، تنّبأ أّن أحفاد عيسو سيصلون إلى زمن تكون لهم سيادة
الخطّية، من أرض فقد اُخرج أبناء إسرائيل بواسطة . وقد حدث هذا. عنقهم يكسرون نير اإلسرائيلّيين عن

. وامتلكوا تلك األرض لقرون عّدة ّسلطة والّسيادة،لى الاك إوصل األتر. لتي تنتمي إلى البكورّيةالميعاد ا
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لطالما . ٠٩٠١عام قبل أن تأخذها بريطانيا عام  ٦٢٢هؤالء األحفاد، الّشعب الّتركي، احتّل فلسطين لمّدة 
 !لقد عاش األتراك حقًّا بالّسيف! رغب أحفاد عيسو بهذه األرض، العهد الّرئيسي للبكورّية

 

 األمثولة لنا

إّنما، . قبل أن يولد يعقوب، تكلّم هللا إلى أّمه وكشف لها أّن البكورّية ستكون ليعقوب. لنعود إلى قّصتنا لكن
الّرّب األزلي أنيأتي بها إليه بطريقه الخاّص، فقد خّططت مع يعقوب ألخذها بالكذب  عوًضا عن انتظار

 .والخداع

للكنيسة، التي ال  رمزفقة هي، بمعنى، ك رلمسيح، كذلكما أّن إسحق هو بمعنى، رمز ل. هناك أمثولة لنا اليوم
 .يزال يسكن فيها الّضعف والّشهوانّية

ثّم نحاول أن نملي عليه كيف ومتى . نسأل هللا القدير عن أشياء وعد بها في كلمته. كثيًرانستعجل أحياًنا 
ئًما على طريقته وفي وقته شياء داهو يفعل األ. أن ننتظر من الّرّب أن يقوم بالعمل يجب علينا! ستتحقّق
عندما نسلّم أمًرا ما هلل القدير، ليكن عندنا ليس فقط ! وهويقول لنا بوضوح أّن طرقه ليست طرقنا. الخاصّ 

 .، أّننا سنترك المسألة في يديها أيًضا اإلحترام، للواحد العظيمالّثقة، إّنم

لخاّصتين، بوسيلة خاطئة، لكانت أتته لو وثق يعقوب باهلل األزلي عوًضا عن أخذ هذه المسألة بيديه ا
 ،"الذي يأخذ مكان غيره"بحكم الّظروف، كان ليعقوب، الذي اسمه يعني . البكورّية بشكل مشّرف أكثر

 .صعوبة أكثر في تأمين بركة هللا للممتلكات الّثمينة من أسالفه

: ۳٠الّتكوين )طوال الليل  بعد المصارعة أخيًرا مع المالئكة –لكن بعد سنين من الّتجارب واإلمتحانات 
 منح هللا بركته ليعقوب، وأزال اسمه –" الذي يأخذ مكان غيره"اإلعتراف أّن اسمه هو  بعد –( ٠٩ -٠٦

 ".المتغلّب على هللا"أو " المتنصر"الذي يعني  –إسرائيلعطاه اسًما جديًدا غير ملّطخ، الّتوبيخي، وأ

لم يكن من . ب، انتقلت العهود إلى رجل واحد في كّل مّرةوهكذا نرى أّنه من خالل ابراهيم، إسحق ويعقو
إّنما كان ليعقوب اثنا ". أّمة رجل واحد"لمّدة ثالثة أجيال، كانت . انتشار لنمّو وطنّي إلى حين أّيام يعقوب

 . عشر ولًدا، ومن خاللهم، بدأت األّمة العظيمة المستقبلّية وجماعة األمم في طريقهم
 

 ةفقد رأوبين البكوريّ 

إّنما رأوبين، كما . وبين، بكر إسرائيل، من زوجته األولى، ليئةّشرعّي الّتالي للبكورّية، كان رأالوريث ال
ويوسف، المولود األحد عشر ليعقوب، إّنما بكر راحيل، زوجته الّثانية والتي أحّبها حّبًا . عيسو، فقدها
 .حقيقّيًا، تلقّاها

، كيف ٠ -٠: ٠بار األّيام األولى إّنه مدّون في أخ. يس ليوسفكانت البكورّية ملك رأوبين شرعّيًا، ول
ة لبني ألّنه هو البكر وألجل تدنيسه فراش أبيه اُعطيت البكوريّ . وبنو رأوبين بكر إسرائيل: "صارت ليوسف

 ".البكورّية فليوسفأّما ألّن يهوذا اعتّز على إخوته ومنه الّرئيس و. بكًرا يوسف بن إسرائيل فلم ُينسب

البكورّية المتضّمنة العهود الماّدّية والوطنّية، وقضيب  –د هذه الّنقطة إًذا، افترقت العهود اإلبراهيمّية عن
 .الُملك، المتضّمن العهود الَملكّية والّروحّية
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ا أن نحفظ في ذهننا، أّن البكورّية، التي تتضّمن أرض الميعاد التي ُتدعى اليوم  إّنه من الّضروري جّدً
 ليوسفان كثرة الّسكان، ازدهار مادّي ووطنّي، وسلطة فوق األمم األخرى، اُعطيت اآلن فلسطين، ضم

 .وأبنائه

–جزء فقط من اإلسرائيلّيين ! لم ُتعط  لليهود! لم تكن هذه البكورّية لترثها كّل أسباط إسرائيل! سّجل هذا جّيًدا
 !كانوا ليرثوا هذه الوعود الوطنّية الهائلة –أحفاد يوسف 

من بين أبناء إسرائيل، عن عهد قضيب الُملك  د الماّدّية لهذه الحياة إًذا، هي ملك سبط مختلف تماًماالوعو
 !للّساللة الَملكّية التي ستتّوج في يسوع المسيح، الوعد الّروحّي الذي ينتمي إلى سبط يهوذا

، المسيح، الّنسل الواحدعن عهد أصبحت الوعود الوطنّية لتعّدد الّسالالت هذه إًذا، ملًكا لسبط مختلف تماًما 
يجب أن يكون واقع مجموعتّي العهود هذا، الذي شّددنا عليه في الفصل الّسابق، ! الذي انحدر من يهوذا

 .واضًحا لكّل قارئ اآلن

 !إّنه أحد المفاتيح لفهم الكتاب المقّدس األساسّية. في ذهنك دائًما ثّبته

نفترض طبًعا أّنك تعرف قّصة كيف بيع يوسف . ن في مصرفي زمن موت يعقوب، كان هو وأبناؤه يعيشو
ورئيس الوزراء، تحت سلطة الملك مباشرة،  األغذيةوته إلى مصر؛ وكيف صار هناك مدير من قبل إخ

فيها في  األغذية؛ عن الّسبعة الّسنين الحصاد، تليها الّسبعة الّسنين الجوع، التي تّم تخزين افعليًّ ا األّمة كمً اح
، وكيف حملهم يوسف بأن للغذاءتحت إشراف يوسف؛ عن زيارة إخوة يوسف إلى مصر طلًبا مصر فقط، 

عن هوّيته إلخوته، وسط  ًرا عن إعالن يوسف الّدراماتيكيّ يجيئوا بأبيهم وأخيهم بنيامين إلى مصر؛ وأخي
 .البكاء والفرح

 –ة، مّرة أخرى قريًبا، إلخوته كما سنرى، سوف ُتكشف هوّية يوسف وأحفاده الحقيقيّ ! وكم كان هذا نبوّيًا
 !وكم هي مكتومة هذه الهوّية عن العالم اآلن. وللعالم

 

 البكورّية ألبناء يوسف

 .لنستعيد الحدث الّدراماتيكي. انتقلت اآلن البكورّية إلى جيل آخر

 تذّكر أّن يوسف كان. إلى هناك، كما وجميع إخوته حدث هذا في مصر، بعد أن نجح يوسف في جلب أبيه
 .رئيس وزراء األّمة

فرايم، أبناء أّم مصرّية، وأسرع إلى قرب فأخذ معه ولداه، منّسى وأ. مريًضاقيل ليوسف أّن أباه كان 
 .البطريرك المنازع

وقال يعقوب ليوسف هللا القادر على كّل شيء ظهر لي في لوز في . فتشّدد إسرائيل وجلس على الّسرير"... 
نا أجعلك مثمًرا وأكّثرك وأجعلك جمهوًرا من األمم واُعطي نسلك هذه وقال ها أ. أرض كنعان وباركني

 (.٦ -٠: ٦٨الّتكوين " )األرض من بعدك ملًكا أبدّيًا

 !الحظ بانتباه هذه الوعود

الحظ أّنه لم يقل أّي شيء كان، عن كّل عائالت األرض . كانت البكورّية على وشك أن تمّرر إلى جيل آخر
لم يقل أّي شيء كان عن البركات . لم يقل شيًئا عن الملوك. الواحدةالّساللة  –ساللة أّنها تتبارك في هذه ال
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ك وتملّ  –شعوب متعّددة  –هذه الوعود هي عن السالالت العديدة . هذه الوعود هي وعود البكورّية. الّروحّية
 .لنكمل اآلن. أرض الميعاد

أفرايم ومنّسى كرأوبين . إلى مصر هما لي واآلن ابناك المولودان لك في أرض مصر قبلما أتيت إليك"
 (.٠اآلية " )وشمعون يكونان لي

صنع هذا، من دون شّك، ألّنهما كانا . ن الخاّصاناإًذا، تبّنى يعقوب ولدا يوسف، جاعال إّياهما ولداه الّشرعيّ 
الحظ أيًضا، أّنه .مابّني، لتتمّكن البكورّية أن تنتقل إليهلهما يعقوب ابناه الخاّصان بالتّ فجع. نصف مصرّيين

إّنما . بكرهذا من سفر الّتكوين، أّن اسم منّسى قد ًذكر أّوالً، ألّن منّسى كان ال ٦٨في اآلية األولى في فصل 
 !الّتوجيه الفوق الّطبيعيّ نرى هنا . فرايم أّوالً يذكر يعقوب االن اسم أ

يل فكانتا قد ثقلتا من الّشيخوخة ال يقدر أن وأّما عينا إسرائ. قّدمهما إلّي ألباركهما: "... قال يعقوب ليوسف
 (.٠٢ -٩اآليات " )يبصر

ا ملك للبكر، إاّل إن تحّولت بتدّخل إلهي عند تلقّيه البركة المعطاة له، يجب أن . تذّكر أّن البكورّية هي شرعّيً

يسار إسرائيل  أخذ يوسف اإلثنين أفرايم بيمينه عن"لهذا . تكون يد يعقوب اليمنى على رأس وارث البكورّية
 (.٠۳اآلية " )ومنّسى بيساره عن يمين إسرائيل وقّربهما إليه

 

 ُيعطي اسم إسرائيل ألبناء يوسف

شبك يعقوب يديه، رغم أّنه كان ! منح هذه البكورّية الهاّمةلكن مّرة أخرى، تدّخل الّرّب األزلّي، من أجل 
ووضعها على رأس أفرايم وهو الّصغير ويساره  فمّد إسرائيل يمينه"أعمى وال يقدر أن ير الولدان أمامه، 

وبارك يوسف وقال هللا الذي سار أمامه أبواي . وضع يديه بفطنة فإّن منّسى كان البكر. على رأس منّسى
لّصني من كّل شّر يبارك المالك الذي خ. ودي إلى هذا اليومهللا الذي رعاني منذ وج. إبراهيم وإسحق

 (.٠٤ -٠٦اآليات . )وليكثرا كثيًرا في األرض. واسم أبوّي ابراهيم وإسحق ولُيدع عليهما اسمي. الغالمين

اليين؟ ن سالالت عديدة، ويصبح عددهم بالبأحفاد من سيصبحوهذه األعداد الموعودة؟  الذيسيكثر إلىمن 
لكتاب لم تر عيون قادة الكنيسة وتالميذ ا لمَ ! فرايم ومنّسىأإّنما  –! سّجل ذلك –ليس يهوذا، أبو اليهود 

 المقّدس هذا الواقع الواضح في الكتابات المقّدسة، ولم يفهموه؟

هذه  اُعطيت". يبارك الغالمين"قال  –الحظ، لم يمنح إسرائيل هذه البركة إلى واحد فقط، إّنما إلى اإلثنين 
كان أحفاد  لذلك،. إسرائيلكان اسمه . ، كان جزًءا من البركة"لُيدع عليهما اسمي. "البركة إلى اإلثنين مًعا

كم واضح كان أّن اسم إسرائيل ُطبع . إسرائيلهذان الغالمان، وليس أحفاد يهوذا أو اليهود، الذين حملوا اسم 
 !فاريم ومنّسىأبشكل ال ُينتسى، على 

معنى "أو " تفسير"وتذّكر، ال تحتاج هذه الكتابة المقّدسة إلى ! إّنما مثبت بوضوح أمام أعيننا –أمر يصدم 
هذا إعالن بسيط وواضح أّن اسم يعقوب، الذي تغّير ليصبح إسرائيل، ! لتفهمها" رمز مكتوم"أو " خاصّ 

 !فرايم ومنّسىشعوب أشارة  –سيكون ملًكا وممتلًكا 

 اليوم؟( اعرًقا ووطنً )س، إسرائيل الحقيقي من هو إًذا، وفًقا للكتاب المقدّ 

 !فرايم ومنّسىأ
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وأحفادهم لم يكونوا أبًدا . كان ليصبح اإلسم الوطنّي ألحفادهم. سرائيلإسم ى مًعا، الحّق الفرايم ومنسّ تلقّى أ
 !ثّبت ذلك جّيًدا في ذهنك! اليهود

ال تشير إلى اليهود أو إلى أّي من األمم التي هي " يعقوب"و" إسرائيل"لذلك، هناك العديد من الّنبوءات حول 
ون فعالً، هم الكهنة وعلماء الهوت وعاّلمة الكتاب قليل! اسّجل هذا جّيدً . اليوم أحفاد أسباط إسرائيل األخرى
 !كثيرون يرفضون معرفته. المقّدس اليوم، الذين يعرفون هذا

فقد انصّبت . األّمة وجمهور من األمم –كان ألحفاد هذين الغالمين مًعا، أن ينموا إلى تلك األعداد الموعودة 
ا إّنما ليس  –مين مع بعضهما المشتركة التي تلّقاها الغالبركات هذه هي ال. هذه البركات الوطنّية عليهما سوّيً

 !األخرى األسباط
 

 يشبك يعقوب يداه

 .وسعى لنزعها. إّنما عند هذا المفترق، الحظ يوسف أّن يد يعقوب اليمنى لم تكن على رأس البكر

ت يا ابني بوه وقال علمفأبى أ. ضع يدك على رأسه. بي ألّن هذا هو البكرليس هكذا يا أ"وقال يوسف، 
ولكّن أخاه الّصغير يكون أكثر منه ونسله يكون . هو أيًضا يكون شعًبا وهو أيًضا يصير كبيًرا. علمت

وباركهما في ذلك اليوم قائالً بك يبارك إسرائيل قائالً يجعلك هللا كأفرايم . من األمم[ أو مجموعة]جمهوًرا 
لم تعد هنا الوعود مشتركة، ممتلكة بشكل (. ٠٢ -٠٨: ٦٨الّتكوين )" فقّدم أفرايم على منّسى. وكمنّسى

 .يتنّبأ اآلن يعقوب ببركات كّل واحد بمفرده. سويّ 

نحن نرى اآلن أّن ". أّمة وجمهور من األمم"الّسالالت العديدة لتصبح  كانتكما قد رأينا في الفصل الّسابق،
بل تفريق الوعود، أشارت هذه البركة الحظ أّنه، ق. التي ستصبح عظيمة حقًّا، سوف تنمو من أفرايم" األّمة"

، وسينمون مًعا إلى أعداد كثيرة، من ثّم يفترقان، أّن أحفاد هذين الغالمين سيبقوا مع بعضهم النبوّية بوضوح
 .ليصبح منّسى أّمة عظيمة، وأفرايم مجموعة أمم عظيمة

وال بين . تّمة بين أبناء يهوذاال يجب أن ننظر إلى التّ . هنا إًذا، تفصيل آخر بعد عن ممّيزات هذه الّشعوب
 . سباط اإلثني عشرأحفاد أّي سبط آخر من األ

العهد بأّمة عظيمة وجمهور من األمم في المستقبل، كالهما عظيمين في العدد، أغنياء في اإلزدهار الوطنّي 
الذين انحدرا أمم األرض األخرى، يتطّبق فقط على هذين الغالمين وعلى الّسبطين " أبواب"المادّي، يملكون 

 .منهما

يمكن . نقدر أن نزيد هنا أيًضا، أّن أسباط أفرايم ومنّسى لم يصبحوا هكذا في أزمان تاريخ الكتاب المقّدس
إّنما لم تكن أّي من . للبعض أن يفترض أّن بيت يهوذا كان األّمة، وأّن العشرة األسباط كانت جمهور األمم

ق في أّي من األسباط األخرى، باستثناء حّصتّي يوسف، سبطّي ولم تكن كذلك لتتحقّ . هذه العهود ليهوذا
 !أفرايم ومنّسى

وهذه العهود لم . كان ألفرايم أن يصبح جمهور أو مجموعة األمم، ولمنّسى أن تصبح األّمة المنفردة العظيمة
فيجب علينا أن ننظر ، يوًماتحقّقت قد لو أّن هذه العهود . تتحقّق أبًدا فيهما، في أزمان تاريخ الكتاب المقّدس

 !نهاية تاريخ الكتاب المقّدس والحاضرفي تتّمتها بين 
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 الّنبوءة لليوم

بنائه اإلثنا عشر، ليقول لهم ما سيحدث الزدهارهم عقوب في روح الّنبوءة، نادى على أيزال ي فيما كان ال
 ".في آخر األّيام"

". آخر األّيام"ألّن هذه حقًّا هي  –يل اليوم ن تساعدنا على الّتعّرف على أسباط إسرائهنا نبوءات يجب ا
منقسمين إلى سبطين، أحفاد يوسف كانوا في الواقع، . هنا وندرس فقط، قدر يهوذا ويوسف مساحةلنأخذ 

بما أّن هذه األسباط ". يوسف"بدالً من اسم  سباط هذه،، وكانوا يدعون عادة بأسماء األأفرايم ومنّسى
 .ذلك يشير إلى أّن الّنبوءة تتطّبق على أفرايم ومنّسى على الّسواءف، "يوسف"المذكورة هنا كسبط 

يدك على . يهوذا إّياك يحمد إخوتك... ودعى يعقوب بينه وقال اجتمعوا ألنبئكم بما يصيبكم في آخر األّيام"
من . ثا وربض كأسد وكلبوةج. من فريسة صعدت يا ابني. رو أسديهوذا ج. يسجد لك بنو أبيك. قفا أعدائك

" ال يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حّتى يأتي شيلون وله يكون خضوع شعوب. ُينهضه
الكلمة العبرّية المترجمة هنا إلى شيلون، تعني المسيح، رئيس الّسالم، أو (. ٠٢ -٨، ٠: ٦٩الّتكوين )
 . الواحدة من ابراهيم" الّساللة"
 

 الوعد ليوسف

يوسف غصن شجرة : "جتمعين، في اليوم الحاضرسباط أفرايم ويوسف متنّبأ إسرائيل بما يخّص يوسف، أ
 (.٠٠اآلية " )أغصان قد ارتفعت فوق حائط. مثمرة غصن شجرة مثمرة على عين

عديدة، أّمة عظيمة وجمهور أمم، وبناتهم أو  ي آخر األّيام، أبناء يوسف شعوًبابكالم آخر، علينا أن نجد، ف
بكالم  –وف يرتفعون أو يتخّطون حدود األّمة بما معناه أّنهم س –" طيرتفعون فوق حائ"أوالدهم، سوف 

ومن القادر على كّل ": "... آخر األّيام"بعد ذلك، في الّنبوءة ليوسف في ! ًراآخر، سيكونون شعًبا مستعم  
 بيكركات أب. بركات الّثديين والّرحم. تأتي بركات الّسماء من فوق وبركات الغمر الّرابض تحت... شيء

اآليات " )ذير إخوتهوعلى قّمة  ن إلى منية اآلكام الّدهرّية تكون على رأس يوسف. فاقت على بركات أبويّ 
٠٤ -٠٠.) 

ك ستعمروا وبذلأن يصبحوا كثيرين، أن يَ  –سوف نرى أّن أحفاد يوسف هؤالء، مالكي هذه العهود البكورّية 
األمم األعداء " أبواب"يطّوقوا األرض، ويملكوا ، إلى أن "الغرب والّشرقالّشمال والجنوب و"ينتشرون إلى 

ولم يختلطوا بعد . م.ق ١٠٠يقوا مع األسباط العشرة بعد لم يعودوا أبًدا إلى أورشليم من أشور، حيث س   –
ن، وهنا وعود ونبوءات لم يتتّمها أبًدا اليهود، وال الكنيسة، وال الهنود األميركيّ ! ذلك الوقت، مع اليهود أبًدا

 !لكّنها تّمت اليوم، إن كانت كلمة هللا حقّة. نظير وهمّي آخر إلسرائيل الحديثة وال أيّ 
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 الفصل الخامس

 عهد داود
 

داود وأوالده اإلثنا عشر في مصر، كبر أوالدهم في حوالي قرنين وربع القرن، إلى شعب يعّد ما بعد موت 
 .بين مليونين وثالثة ماليين نسمة في تلك األرض

وأّما بنو .ومات يوسف وكّل إخوته وجميع ذلك الجيل: "دينإسرائيل كانوا قد أصبحوا مستعبَ لكن أبناء 
ا وامتألت األرض منهم ثّم قام ملك جديد على مصر لم يكن . إسرائيل فأثمروا وتوالدوا ونموا كثيًرا جّدً

 -٤: ٠الخروج ..." )ةومّرروا حياتهم بعبودّية قاسي. ي إسرائيل بعنففاستعبد المصرّيون بن... يعرف يوسف
٠، ٨۳- ٠٦.) 

 .ليقود أبناء إسرائيل إلى خارج العبودّية التي حدثت لهم في مصر ممّيزةثّم رفع هللا موسى وأقامه بطريقة 

. وسط ممالك األرض –أّمته  –أّمةالبّرّية، صنع هللا عهًدا معهم وأقامهم  عند وصولهم إلى جبل سيناء في
كان هللا . ، مع قوانين مدنّية كما وقوانين روحّية، أعطاها هللا مباشرة(م دينيحك)كانت حكومتهم ثيوقراطّية 

 .ضاةبنفسه ملكهم وحكمهم بنظام قُ 
 

 ،كان هللاأّول ملك إلسرائيل

، قيل لنا أّن ۳٨: ١في أعمال الّرسل . كانت إسرائيل كنيسة ودولة على الّسواء! كان هللا ملك إسرائيل الوحيد
إسرائيل المستخدمة طوال العهد القديم، نفس " جماعة"كانت لكلمة . ا الكنيسة في البّرّيةاإلسرائيلّيين شّكلو
أعطى هللا . وكان لها بالّتالي، أكثر من نظام للقوانينفي إسرائيل الجديدة، " كنيسة"المعنى تماًما لكلمة 

تضحيات حيوانّية،  – اُعطيت الجماعة، أو الكنيسة، قوانين شعائرّية. إسرائيل نظام حكومة ذات وجهين
 .تقديمات لحم ومشروب، وطقوس جسدّية

. شرائع وأحكام –لكن كانت إسرائيل أيًضا، حكومة مدنّية؛ لذلك فقد أقام هللا رؤساء مدنّيين وقوانين مدنّية 
 –الّروحّيةالعاّمة  الّشريعة–على حّد سواءالّشريعة الواحدة العظيمة األساسّية للكنيسة والحكومة المدنّية 

 .، أعطاها هللا مباشرة لكّل الجماعة، وكتبها بأصابعه الّشخصّية على ألواح من حجرالوصايا العشركانت 

كان  (.تجد هذا الّتاريخ في أسفار موسى، يشوع والقضاة! )كان هللا ملكهم، لعّدة أجيال، بعد خروجهم منمصر
التي الّطريقة تقريًبا مثل الواليات المّتحدة  كّل سبط منفصل عن غيره، إّنما شّكلوا جميعهم أّمة واحدة، بنفس

 .هي أّمة واحدة تتألّف من واليات منفردة

، يختلطون بين الكهنوتيصار الالوّيون الّسبط . احتلّت كّل قبيلة أرضها الخاّصة، أو مقاطعتها الخاّصة
لموازنة . لنفسهم( دنباستثناء الم)القبائل األخرى، ال يملكون أّي ميراث في األرض، وال منطقة منفصلة 

بالّتالي كانوا اثنا عشر سبط مختلف  –أفرايم ومنّسى  –ذلك، كان أوالد يوسف منقسمين إلى سبطين
ومستقّل، كّل واحد يحتّل منطقته أو مقاطعته الخاّصة، باإلضافة إلى الالوّيين الذين كانوا منتشرين بين 

 .األسباط

سلّمت البكورّية طبًعا، من خالل أسباط  –نين، وسط أّمة واحدة ة وقضيب الُملك طوال هذه السّ يّ بقيت البكور
 .أفرايم ومنّسى، وقضيب الُملك، من يهوذا
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 هللا غير راض

كانت أذهانهم الّشهوانّية معادية . فكانوا يتذّمرون ويشتكون على الّدوام. ، مثلك ومثليابناء إسرائيل بشرً كان أ
مع هللا  أصبحوا سريًعا غير راضين(. ١: ٨رسالة رومية )ة اليوم هلل وشرائعه، تماًما كما األذهان البشريّ 

نريد أن نكون  اليوم،نحنو. د األمم الوثنّية من حولهمهم، كما عنا لرجل ملكً بوجوب إقامة كهم، وطالبوا ل  مَ 
لطاما ! من حولنا، بداًل من أن نتوافق مع طرق هللا بشّدة، كما أعلمنا في كلمته نمثل غير المسيحّيين الذي

 .كانت الّطبيعة البشرّية كذلك

. عندما جاء شيوخ إسرائيل عند صموئيل يطلبون منه أن يجعل رجالً ملكهم، لم يرق ذلك لصموئيل، نبّيهم
ألّنهم لم يرفضوك أنت بل إّياي رفضوا . مع لصوت الّشعب في كّل ما يقولون لكاست: "لكن هللا األزلّي قال
-١: ٨صموئيل األّول " )هدّن عليهم وأخبرهم بقضاء الملك الذي يملك عليهمولكن أش... حّتى ال أملك عليهم

٩.) 

ُذبح ابنه الوحيد . وُذبح في المعركة. في الّنهاية رفض إطاعة هللا فُرفض. لهم ل أّول ملك بشريّ كان شاو
ما لم يحكم إنّ (. ٠٢: ٠صموئيل الّثاني )الذي بقي على قيد الحياة، إيشبوشيث، بعد ُملك لمّدة سنتين فقط 

هكذا . مع هذا الُملك القصير على جزء من إسرائيل، انتهت ساللة شاول الحاكمة. بًداإيشبوشيث على يهوذا أ
 !طعت ساللته الحاكمةقُ . نبذه هللا

 

 ساللة داود الحاكمة إلى األبد

. الّربّ  يّ كرسسليمان ابن داود، خلفه، وجلس أيًضا على . الّربّ  كرسيّ جلس داود على . داود شاول خلف
؛ أنظر أيًضا أخبار ٠۳: ٠٩أخبار األّيام األّول " )وجلس سليمان على كرسّي الّرّب ملًكا مكان داود أبيه"

 (.٨: ٩األّيام الّثاني 

كان هؤالء الملوك . قبل شاول، كان الّرّب هو ملك على إسرائيل. هنكأرغب هنا في طبع نقطة مهّمة في ذ
هو يسوع المسيح الذي كان مع اآلب قبل أن  –" الّربّ " –هللا األزلّي . بّ البشرّيون يجلسون على عرش الرّ 

الّرؤيا )داود على الّسواء " ذرّية"و" أصل"يسوع هو (. ٠٦، ٠ -٠: ٠و ٠: ٠١إنجيل يوحّنا )يكون العالم 
 فقد جلس داود فقط على عرش. ، فإّن العرش كان له قبل أن يولد داود"األصل"بما أّنه كان (. ٠٤: ٠٠

ثانًيا، بما أّن يسوع كان ابن داود الّشرعّي الجسدّي، فإّن هذا العرش نفسه سوف يكون حقّه بالوراثة، . الّربّ 
ا، عندما يعود المسيح إلى األرض، يكون كرسّي داود حقّه على نحو وهكذ. مكمالً ساللة داود الملكّية

 !مضاعف

بينما كان داود ملًكا، أقام هللا ! ر معقول إّنما حقيقةغيو–رائع  –ال يصّدق، بشكل مماثل نأتي اآلن إلى واقع 
قد تّم هذا العهد هو مذهالً بعد أكثر، و! معه عهًدا دائًما، من دون قيد أو شرط، ال يقدر هللا أن ينكثه ولن ينكثه

 !بشكل أقّل، من عهد ابراهيم غير المشروط هفهم

ألّنه رابط . أقامه هللا مع داوداّص، الذي د الخام، طبيعة وميزة العههنك بإحكذفي  تطبعأريدك اآلن أن 
 !مهّم لفهم الكتاب المقّدس مفتاح–يوّي في هدف ومهّمة المسيح ح

وضع لي عهًدا أبدّيًا متقًنا في ... هللا... فهذه هي كلمات داود األخيرة: "، نجد٠، ٠: ٠۳في صموئيل الّثاني 
 !وال يسقط بكالم آخر، عهد يدوم إلى األبد". كلّشيء ومحفوًظا
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أعطى هللا هذا العهد لداود في زمن كان . إرجع إلى الفصل الّسابع من صموئيل الّثاني لمزيد من الّتفاصيل
ا على تابوت العهد في الخيمة  .أراد داود أن يبني هيكالً عظيًما في أورشليم. داود قلًقا جّدً

أأنت تبني لي بيًتا . عبدي داود هكذا قال الّربّ وفي تلك الليلة كان كالم الّرّب إلى ناثان قائالً اذهب وقل ل"
. رج من أحشائك واُثّبت مملكتهسلك الذي يخعدك نأّيامك واضطجعت مع آبائك اُقيم ب تى كملتم... لسكناي

إن تعّوج أؤّدبه . أنا أكون له أًبا وهو يكون لي ابًنا. هو يبني بيًتا السمي وأنا اُثّبت كرسّي مملكته إلى األبد
. ولكّن رحمتى ال ُتنزع منه كما نزعتها من شاول الذي أزلته من أمامك. لّناس وبضربات نبي آدمبقضيب ا

 (.٠٤ -٠٠؛ ٠ -٦: ١صموئيل الّثاني " )كرسّيك يكون ثابًتا إلى األبد. ويأمر بيتك ومملكتك إلى األبد أمامك
 

 مالحظات

 :الحظ جّيًدا هذه الّنقاط

 .، ابن داودوتأّسس مع سليمان اُقيم عرش داود( ٠

الحظ أّنه لم يقل في أّي مكان، (. ٠۳آية )إلى األبد في سليمان  –( ٠٤آية )كرسّي داود  –اُقيم العرش ( ٠
 .يقول أّنه سيثبت في سليمان إلى األبد. اّنه عندما يأتي المسيح، سيثبت هللا العرش فيه إلى األبد

بوضوح، أّنهم إن  ٠٠ -٠٦العهد؟ تقول اآليات ماذا لو عصي سليمان أو أوالد إسرائيل؟ هل يلغي ذلك ( ۳
 !ويستمّر العرش إلى األبد. ينزع العهدخطئوا أو تعّوجوا، فسوف يؤّدبهم هللا بقضيب الّناس، ولن 

كيف نزعه من شاول؟ انتهت . الحظ باألخّص، في حال العصيان، سينزع هللا العرش كما فعله مع شاول( ٦
 لكن ساللة سليمان الحاكمة لن. ابن لشاول على عرش بعد ذلك أبًدا لم يجلس أيّ ! ساللة شاول الحاكمة

 .ا على أيدي الّناسجزاء العصيان يكون تأديبً . تنتهي

بما أّن هللا ثّبت بإحكام هذا العرش مع داود وسليمان، لو لم يعد لكرسّي داود من وجود، حّتى ولطول مّدة ( ٠
 ى األبد كما وعد هللا هنا؟لنقول أّنه قد ثبت إجيل واحد، هل نستطيع أن 

سنرى كم هو  –بشكل قاطع  اأقام هللا عهًدا ملتزمً ! ك كثيًرا كما كّل األمور في الكتاب المقّدسهنا أمر لم يدرَ 
مع داود، ضامًنا بدون قيد أو شرط، أّنه لن يكون جيل واحد بدًءا من ذلك الّزمن، من دون ذرّية  –! ملتزم

كان وعًدا بساللة حاكمة ! ، تجلس على كرسّي داود، وتحكم أبناء إسرائيلقطعساللة حاكمة ال تنلداود، في 
 .كانت هذه ضمانة–كّل األجيال إلى األبد  –دائمة ال تنقطع 

ال شيء يمكن أن . لم يكن هناك شروط! لكن هللا قد وعد وضمن هذا فعالً، بشكل قاطع! يصعب تصديق هذا
 !كان العهد ثابًتا. تغّيره ال تستطيع خطايا الّناس أن. يحدث ويمنعه

 

 نهاية الّسجلّ 

 لكن أين هو هذا الكرسّي اليوم؟

يسّجل تاريخ الكتاب المقّدس ساللة ملوك، جميعهم منحدرين من داود في ساللة حاكمة مستمّرة، وصوالً إلى 
ي ض على هذا الملك األخير الذي جلس على العرش، على أيد، قب.م.ق ٠٨٠لكن في عام . صدقّياالملك 

 !جيوش ملك بابل، نبوخذنّصر، وقد اُطفئت عينيه، واُخذ إلى بابل، وهناك مات في زنزانة
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قُتل جميع نبالء اليهودّية الذين لم يؤسروا أو ُيستعبدوا في ذلك ! باإلضافة إلى ذلك، فقد ُذبح جميع أبنائه
حرقوا الهيكل وبيوت الملك،  دّمر الكلدانّيون أورشليم،! أحد ليجلس على كرسّي داود ىالزمن، حّتى ال يبق

ا إلى بابل ال يوجد بالّتأكيد، أّي سجّل عن أّي ملك من ساللة داود، . واستعبدوا اليهود وساقوهم شعًبا مسبّيً
يم حّية وصوالً إلى المسيح، في األسر ياقإّنما، بقيت ساللة يهو. حكم اليهود منذ ذلك اليوم إلى حّتى اآلن

 .هو ذرّية داود إًذا، فإّن يسوع –البابلّي 

فقد ! لكّن المسيح لم يأخذ بعد هذا الكرسيّ . غير أّن البعض سيقول أّن هذا العرش يتأّسس اليوم في المسيح
ليأخذ لنفسه ( الّسموات)، ذهب إلى كورة بعيدة (٠٠: ٠٩إنجيل لوقا )قال عن نفسه على أّنه إنسان شريف 

لن يجلس يسوع المسيح على كرسّي داود حّتى مجيئه . ُملكلنفسه لهذا ال ملًكا، ويعود بعد أن يتلقّى الحقّ 
 !الّثاني إلى األرض، في المستقبل بعد

لكن ماذا عن الّست مئة عام تقريًبا، ما بين الملك صدقّيا ووالدة المسيح؟ من كان حاكًما فوق اإلسرائيلّيين 
خلف كلمته، ا أن نستنتج أّن هللا قد ويجلس على كرسّي داود خالل تلك األجيال؟ إن لم يكن من أحد، إًذا علين

 !أو فإن الكتابة المقّدسة قد قطعت

 .ا الكتاب المقّدس، خطوة تلو خطوةهيكشف عن! الجواب هو مذهل أكثر من أّي قّصة خرافّية

ويستنتج اإلحتمال، أّن هللا كان ( ٠۳: ١صموئيل الّثاني " )أنا اُثّبت"أيًضا، سيشير البعض إلى الّتعبير  لكن
مّمن سيأخذ . إّن هذا ال يجديوأيًضا، . د مجيء المسيح الّثانيي أّنه سيثبت هذا الكرسّي إلى األبد، عنيعن

يعد هللا بوضوح أّنه سيثبت هذا الكرسّي  إّنماالمسيح كرسّي داود، إن توقّف عن الوجود خالل هذه القرون؟ 
كن يتكلّم عن إثباته الحًقا، بعد قرون عديدة لم ي". إلى األبد[ سليمان]وأنا أثبت كرسّي مملكته : "في سليمان
ألّن هللا قد  ليس إلى المسيح، –، إلى سليمان "الهاء"يعود الّضمير المّتصل . عند مجيئه الّثاني –في المسيح 

 (.٠٦: ١صموئيل الّثاني " )إن تعّوج أؤّدبه: "قال

ربعام وكّل اسمعوني يا يُ : "هذا العرشلكن اُعطيك اآلن، كتابة مقّدسة تنهي كّل اإلفتراضات عن زمن إثبات 
الملك على إسرائيل لداود إلى األبد ولبنيه بعهد  أعطىأّن الّرّب إله إسرائيل  تعرفواأما لكم أن . إسرائيل

! هذا يبّين أّن إقامة هذا العرش كان في الماضي". عهًدا دائًما"يقول (. ٠ -٦: ٠۳أخبار األّيام الّثاني " )ملح
يدوم  –ليس إلى ابنه، المسيح، بل إلى أبنائه في صيغة الجمع  –فعالً، هذا الُملك لداود وأبنائه لقد أعطى هللا 

 .إلى األبد
 

 لكلّ األجيال مثبت

" حلفت لداود عبدي إلى الّدهر اُثّبت نسلك وأبني إلى دور فدور كرسّيك. قطعت عهًدا مع مختاري"
لقد أثبت هللا فعالً هذا . ، المثبت إلى األبد، لكّل األجيالاُقيم هذا الكرسيّ ! سّجل هذا(. ٦-۳: ٨٩المزامير )

وصوالً إلى الملك صدقّيا، عام  –لدينا سّجل عن ذلك لعدد من األجيال . الكرسّي، بدًءا مع داود وسليمان
 .م.ق ٠٨٠

تلك األجيال تتضّمن " دور فدور"من المؤّكد أّن عبارة ! إلى األبداُثبت لكّل األجيال، باستمرار، بشكل دائم، 
 من احتّل هذا العرش خالل هذه األجيال؟. من صدقّيا إلى والدة المسيح

 (.٠٠: ۳الّرؤيا )على عرش هللا القدير في الّسموات على ذلك الكرسّي اآلن، إّنما  ال يجلس المسيح 
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ملوك ال  د، في ساللةإًذا ماذا عن الجيل الحاضر؟ أين ذاك الحفيد لداود اليوم، الجالس على كرسّي داو
 قطع، يحكم على أبناء إسرائيل؟تن

هل نتعّجبّن إن فقد أمثال توماس باين وروبرت إنغرسول اإليمان في الكتاب المقّدس؟ لقد رأوا هذه العهود 
 !لكن إن كان لدينا الّصبر، سنرى. مشروطة، لكّنهم لم يروا كيف حفظتغير ال

وأجعل إلى األبد . وعهدي يثّبت له. ر أحفظ له رحمتىإلى الّده: "٠٨، مع اآلية ٨٩لكن لنكمل في المزمور 
 ".نسله وكرسّيه مثل أّيام الّسموات

أو " الّساللة الحاكمة"بعض الّترجمات اإلنكليزّية تقول . في هذا الّسياق" نسله"تأّمل للحظة معنى كلمة 
الّسكان عامة ألبناء " لّنسلا"ليس هذا . أي، ساللة مستمّرة مع تعاقب أبناء، جيل بعد جيل –لداود " الذرّية"

داود من سبط يهوذا، مالك  كان. كان أبناؤه ليكونوا ملوًكا .بناء داوديتكلّم هذا عن نسل داود، أو أ. يلإسرائ
 يعني حرفّيًا، الّساللة الحاكمة، إًذا، فهو. إًذا، الّساللة الملوكّية" نسله"كان . قضيب الُملك، ال عهد البكورّية

 .أبنائهتعاقب ّيته في ذر

إن ترك بنوه شريعتي : "يستمّر طوال األجيال، كما أّيام الّسموات، لنتأّمل في هذه اآلياتعرشه اآلن، فيما 
أّما . ولم يسلكوا بأحكامي إن نقضوا فرائضي ولم يحفظوا وصاياي أفتقد بعًصا معصيتهم وبضربات إثمهم

مّرة حلفت . دي وال اُغّير ما خرج من شفتيّ ال أنقض عه. رحمتي فال أنزعها عنه وال أكذب من جهة أمانتي
. إلى الّدهرمثل القمر يثبت . إلى الّدهر يكون وكرسّيه كالّشمس أمامي نسله. بقدسي إّني ال أكذب لداود

 (.۳١ -۳٢: ٨٩المزامير " )د في الّسماء آمينوالّشاه

يبّرر البعض اليوم، عجزهم . يحكي هذا عن تلك األجيال التي سيعصي أوالدها فيها، وينقضوا شريعة هللا
أبناء إسرائيل قد عصوا هللا، فإّن العهد قد ألّن  –عن تحديد هذا الكرسّي، بقولهم أّن العهد كان مشروًطا 

لكن ليس بنقض  –لكن ماذا يقول هللا القدير؟ إن عصا األبناء وخالفوا، فسيعاقبون على مخالفتهم . انكسر
 !عهد هللا لداود غير المشروط

األموات وصعد إلى بل، فقد ُصلب وقام من . لكّنه لم يفعل. كرسيّ لبعض أّن المسيح استولى على ايقول ال
لكن كيف سيتمّكن . ، وقريًبا اآلن، ليجلس على الكرسّي كملك الملوك ورّب األربابتيسوف يأ. الّسماء

ولم يعد لهذا  يسوع المسيح، عندما يعود مّرة ثانية إلى األرض، أن يستولي على عرش ويجلس عليه،
 العرش وجود منذ وقت طويل؟

 

 هل سيأتي المسيح إلى عرش ال وجود له؟

وإن كان ال يوجد، كيف سيجلس المسيح على . إن انتهى كرسّي داود مع صدقّيا، فهو إًذا، ال يوجد اليوم
اذا عن تلك وبما أّنه كان ليستمّر طوال كّل األجيال، م(. ۳٠ -۳٠: ٠أنظر إنجيل لوقا )عرش ال وجود له؟ 

 األجيال العديدة ما بين صدقّيا ووالدة يسوع؟

ا، أّن ملك الملوك الممّجد سيأتي ليجلس على عرش موجود، مع الّنبّي إرميا في الفصل . تأّكد الواقع المهّم جّدً
في زمن تدوين هذه ! الّثالث والّثالثين، نجد نبوءة أحداث ستحدث في زمن مجيء المسيح بسلطان ومجد

اُخبرك بعظائم "... قال هللا إلرميا، . كانت جيوش بابل تأسر اليهود. ة، كان الّنبّي مسجوًنا في أورشليمالّنبوء
 (.٦ -۳اآليات ..." )عن بيوت هذه المدينة وعن بيوت ملوك يهوذا التي ُهدمت... وعوائص لم تعرفها
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كان، كما سنرى  فهو. من أورشليم ُنزع كرسّي داود –م علم إرميا أّن بيوت الملوك في أورشليم، كانت ُتهجّ 
سيزرع كرسّي داود، من . كان هللا يثبت له هنا أمًرا مؤّكًدا. الحًقا، عميل هللا الستئصال العرش من أورشليم

يؤّكد هللا اآلن للّنبّي، أّن الكرسّي سوف يحكم باستمرار فوق . جديد، في آخر الّزمن هذا، في أورشليم
 !سيجلس المسيح على كرسّي موجود. ستكون الّساللة المستمّرة نفسها. مناإلسرائيلّيين، حّتى ذلك الزّ 

ها أّيام تأتي يقول الّرّب واُقيم الكلمة الّصالحة التي : "جيد ليحكمإليك نبوءة ما سيحدث عند مجيء المسيح الم
داود المستمّرة،  هذا العهد لساللة! الحظ بإمعان(. ٠٦اآلية " )تكلّمت بها إلى بيت إسرائيل وإلى بيت يهوذا

 –منذ كان اإلنقسام إلى أّمتين، لم يكن لهذا الكرسّي صلة مع إسرائيل . هو عهد لبيت إسرائيل، كما وليهوذا
 !لكّن العهد الذي سيتّم عند مجيء المسيح، يّتصل مع إسرائيل كما ومع يهوذا. فقط مع يهوذا

ا في األرضفي تلك األّيام وفي ذلك الّزمان اُثبت لداود غصن : "أكمل (. ٠٠اآلية " )البّر فيجري عدالً وبّرً
، (۳: ٠رسالة رومية )كان يسوع، ذرّية داود بوالدة بشرّية . يحكي هذا عن حكم المسيح كملك الملوك

 .غصن أو فرع داود الّصالح

إنسان ال ينقطع لداود . ألّنه هكذا قال الّربّ ... في تلك األّيام يخلص يهوذا وتسكن أورشليم آمنة: "أكمل
لم يقل، أّنه سينقطع لداود في الّنهاية، بعد ! دّون ذلك(. ٠١ -٠٤اآلية " )يجلس على كرسّي بيت إسرائيل

 –طوال األجيال  –في أّي زمن  –هو يقول أنه ال ينقطع أبًدا لداود إنسان . عام، إنساًنا على الكرسيّ  ٠٠٢٢
 !يجلس على كرسّيه

 والُملك على من؟
 

 ودليس الُملك على اليه

، لن ينقطع لداود إنسان عام ٠٠٢٢خالل هذه الّسنين، أكثر من ! إقرأه في كتاب المقّدس خاّصتك! ليس يهوذا
 !يهوذابيت ال  –يجلس على كرسّي بيت إسرائيل 

عام هذه، ما بين ٠٠٢٢خالل . ف هللا عن هذه الّنبوءة إلرميا، كان الكرسّي قد انُتزع من يهوذافي زمن كش  
 !إسرائيللك بيت يء المسيح، كان الكرسّي ليكون مُ ذلك الّزمن ومج

المسيح للحكم، من البديهي أّن تضطّر إسرائيل أن تقّدم من جديد، ذبائح، تقديمات لحوم  بعد مجيء
حّتى نهاية الّسفر، وهو يغّطي فترة ما بعد  ٦٢ا، من الفصل ُذكرت هذه الّذبائح في نبوءة حزقيّ . ومحرقات

سيكون  –بعد عودة المسيح، عندما سيوجب تقديمها، لن يكون سبط الوي قد دّمر  لكن،. مجيء المسيح هذه
وال ينقطع للكهنة الالوّيين إنسان : "۳۳من سفر إرميا  ٠٨الحظ اآلية . أحفاد الّسبط الكهنوتي على قيد الحياة

 ".من أمامي ُيصعد محرقة ويحرق تقدمة ويهّيء ذبيحة كّل األّيام

تظهر كتابات مقّدسة . م تقديمات وذبائح باستمرار، طوال الّسنين قبل مجيء المسيحال يقول أّنه سيكون له
أخرى أّن الّذبائح ال يجب أّن تقّدم بعد من قبل المسيحّيين بعد ذبيحة المسيح ذاته، ولم تكن تقّدم من قبل 

مماثل، أّن أحفاد لكّن كتابات أخرى، اقتبست سابًقا، أظهرت بوضوح . م ١٢اليهود بعد تدمير الهيكل عام 
 .داود سيحكمون على كرسّي داود طوال كّل األجيال، بدًءا بسليمان

رغم أّننا نعرف أّن كثيرون منهم استمّروا  –بما أّن الوّيين عديدين بقوا دون شّك، وسط األسباط العشرة 
العشرة جميعها، من  وسط األسباط العشرة قد فقدوا هوّيتهم مع األسباط وبما أّن الذين ظلّوا –وسط اليهود 
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الممكن تماًما أن يكون العديد، إن لم يكن معظم المدعّوين كهنوت يسوع المسيح الحقيقي، طوال العقود، من 
 .سبط الوي

إن نقضتم عهدي مع الّنهار وعهدي مع الليل حّتى ال يكون نهار . "الحظ اآلن كم ملزم هو عهد هللا مع داود
اآليات ..." )ا مع داود عبدي ُينقض فال يكون له ابن مالًكا على كرّسيهوال ليل في وقتهما فإّن عهدي أيضً 

٠٠ -٠٢.) 
 

 ما يقوله الّناس

فقد احتقروا . أما ترى ما تكلّم به هذا الّشعب قائالً إّن العشيرتين اللّتين اختارهما الّرّب قد رفضهما: "أكمل
 (.٠٦اآلية " )شعبي حّتى ال يكونوا بعد أّمة أمامهم

يقولون أّن اليهود قد تشّتتوا وسط أمم كثيرة إن لم ! ّنهم سيقولونهقوله الّناس، كما قد تنّبأ عنهم أكان يهذا ما 
وكان من المفترض أن يكون  !خاّصةبحكومة أّمة بعد  همليسوالكنّ  –فّرقين تفراد مأ –يكن وسطها كلّها 

! أفراد اليهود المفّرقينصاروا جزًءا فقط من ، أو هلكوا ولم يوجدوا بعد، أو أّنهم "فقدوا"العشرة األسباط قد 
 لكن ماذا يقول هللا؟! وهكذا قال العالم –نعم، هكذا قال اليهود أنفسهم 

هكذا قال الّرّب إن كنت لم أجعل عهدي مع الّنهار والليل فرائض الّسموات واألرض : "ةية الّتاليأكمل اآل
ألّني أرّد  عقوبهيم وإسحق وين نسله حّكاًما لنسل ابراعبدي فال آخذ م فإّني أيًضا أرفض نسل يعقوب وداود

 (.٠٤ -٠٠اآليات " )سبيهم وأرحمهم
 

 حقيقة الكتاب المقّدس تحت اإلمتحان

أن توقف هذه األرض عن الّدوران، وأن تنزع  لم تستطعيقول القادر على كّل شيء، إن ! كلمات قوّية
تمنعه من حفظ عهده ليبقي دائَما طوال األجيال، إلى  لن تستطيع أن الّشمس والقمر والّنجوم من الّسماء،

 !األبد، من زمن داود وسليمان، ذرّية لداود في ساللة حاكمة مستمّرة على ذاك الكرسيّ 

 .إّنما على األقّل فوق البعض الكافي لتشكيل أّمة –لن يحكم بالّضرورة على كّل بيت إسرائيل أو على اليهود 
 –المسيح  –" الّنسل الواحد"ي أّنه لم يكن من كرسّي دائم، أو أّنه يطّبق فقط على ال يمكن أن يطّبق هذا ليعن
 .لإلسرائيلّيين[ أكثر من حاكم" ]حّكاًمافال آخذ من نسله  "...الحظ، يقول بالّتحديد، . الذي سياتي أخيًرا ليحكم

 ٠٠٢٢عن الوجود قبل  حاكم واحد يجلس على كرسّي توقّف وليس عن–مين متعّددين يتكلّم عن حّكام دائ
 !عام

أم أّن ساللته الحاكمة استمّرت وهي موجودة اليوم، تحكم فوق بيت . لداود هو واضح ومحّدد وعد العهد
تذّكر بعد وعد قضيب الُملك، الذي يتضّمن ساللة الملوك هذه، !، أم أّن كالم هللا يفشل(ال اليهود)إسرائيل 

 شيلونال يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حّتى : "عند مجيئه الّثاني المسيححّتى يتّوج في 
 (.٠٢: ٦٩الّتكوين " )وله يكون خضوع شعوب[ المسيح]

هل ترك القضيب يهوذا؟ هل فنَي البيت؟ أم أّنه، كما وعد هللا بإثبات، موجود اليوم، حّتى يقدر المسيح أن 
 ، دائم، عندما يأتي؟ناشطكرسّي  ىيجلس عل

 !كلمة هللا هي على المحكّ ! مقّدس هي على المحكّ صّحة الكتاب ال
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 الفصل الّسادس

 أّمتين إلىأبناء إسرائيل  وانقسم

 
بشكل سنرى هذا الواقع اآلن، ! ليسوا يهوًدا، ولم يكونوا يهوًدا أبدً  يشّكلونهالذين ! بيت إسرائيل ليس يهودّيًا
 .قاطع، فوق أّي دحض

فرض سليمان ضريبة على الّشعب بشكل . ّي الحكم فوق إسرائيلكرسوت داود، خلفه ابنه سليمان على بعد م
 .عال، وحكم بامتياز وروعة، لم يضاهيه أحد من قبله وال من بعده

. لوخ وأوثان آخرينأشعل من أجلهم البخور وأحرق ذبائح لمو. تزّوج أيًضا نساء وثنّيات من األمم الخارجّية
ذلك عندك ولم تحفظ عهدي وفرائضي التي أوصيتك بها فإّني  قال الّرّب لسليمان من أجل أنّ "نتيجة لذلك، 

إاّل إّني ال أفعل ذلك في أّيامك من أجل داود أبيك بل من يد ابنك . كدأمّزق المملكة عنك تمزيًقا واُعطيها لعب
دي وأجل أجل داود عبمن بل اُعطي سبًطا واحًدا البنك  كلّهاعلى أّني ال اُمّزق منك المملكة . أمّزقها

 (.٠۳ -٠٠: ٠٠الملوك األّول ) "ورشليم التي اخترتهاأ
 

 تنفصل إسرائيل عن كرسّي داود

 وسّجل. ليبقىكان هو الجزء، سبط واحد، الذي  .هي المملكة التي كانت لتمّزق وليس جزًءا منها! سّجل هذا
ستحق أن كانت تغم أّنه من أجل سليمان وحده ر –العظيم" لماذا"الّسؤال  اإلجابة علىهي هنا  ألنّ  –هذا

 "!من أجل داود"تمّزق، سيترك هللا سبًطا واحًدا، ليس تسامًحا تجاه سليمان، إّنما 

ال يمكن لساللة داود . قد أقام هللا عهًدا دائًما مع داود، دون قيد أو شرط، ال يمكنه أن يخلفه ولن يخلفه
ون فراغ في أّي جيل، لحاكم أن يحكم، د، لكن سُيسمح للهذا الّسبب لم يدّمر قضيب الُملك! الحاكمة أن تنقطع
 .بناء إسرائيل على األقلّ فوق جزء من أ

بيت "فقد اُقيم حاكًما فوق . يُربعام، ابن ناباط، وهو أفرايمّي، خادم سليمانعن ٠٤: ٠٠تقرأ في الملوك األّول 
 .أو أفرايم ومنّسى –" يوسف

وال ... ّزق المملكة من يد سليمان واُعطيك عشرة أسباطهأنذا اُم: "... يُربعام، بواسطة الّنبي أخّياقال اللهل
من  المملكةوآخذ . ألجل داود عبدي الذي اخترته الذي حفظ وصاياي وفرائضي... آخذ كّل المملكة من يده

[ تذّكر لماذا]واُعطي ابنه سبًطا واحًدا ليكون سراج لداود عبدي . يد ابنه واُعطيك إّياها أي األسباط العشرة
خذك وتملك حسب كّل ما وآ. ام أمامي في أورشليم المدينة التي اخترتها لنفسي ألضع اسمي فيهاكّل األيّ 

 (. ۳١ -۳٠: ٠٠الملوك األّول " )وتكون ملًكا على إسرائيل تشتهي نفسك

ا فحسب، هي ليست سبطً . ن، وُتعطى ليُربعامستؤخذ أّمة إسرائيل من ابن سليما: توضح هذه الكلمات أمران
 .سباط، إّنما األّمة المدعّوة إسرائيل، الذي سيحكمها يُربعام هذا، من سبط أفرايمأو عّدة أ

قد اُعطي في " إسرائيل"اسم  ألنّ ". إسرائيل"الوطنّي  اللقبمملكة العشرة األسباط، هي التي اُعطيت 
سم الوطنّي أينما كانوا، فإّن الكتاب المقّدس يدعوهم باإل(. ٠٤: ٦٨الّتكوين ! )الحقيقة، ألبناء يوسف

إّنهم هم الذين يدَعون إّنما، في نبوءة الكتاب المقّدس، . هوّيتهم بالّنسبة للعالم، قد فُقدت اليوم. إسرائيل
 .لعشرة األسباط، وكانوا يترأسونهاا إسرائيلوهم كانوا ضمن أّمة ! ، وليس اليهودإسرائيل
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بناء سليمان، ، يهوذا، في أورشليم تحت سيادة أامن الّناحية األخرى، ترك هللا بسبب عهده لداود، سبًطا واحدً 
لقد وعد هللا داود، دون قيد أو . حّتى يتمّكن ابن لداود أن يستمّر ويجلس على كرسّي داود فوق أبناء إسرائيل

 .جالس على العرش يحكم فوق أبناء إسرائيل اأو حفيدً  اشرط، أّنه لن يكون زمن لن يكون له ابنً 

أبناء يهوذا ال يشّكلون كّل أبناء  رغم أنّ ! إثبات العهد –عّي الحًقا، استمرار الوعد ، في تاريخ واقنرى اآلن
وعده ولذلك يستطيع هللا أن يفي ب إسرائيل، وهم ال يدَعون بذلك اللقب الوطنّي، هم مع ذلك أبناء إسرائيل،

لوقت نفسه، يستطيع هللا وفي ا. لك البراهيم، إسحق ويعقوبع أن يتجّنب إلغاء وعود قضيب المُ يستطي. لداود
ترك ولًدا لوعد قضيب الُملك، جالًسا على الكرسّي يحكم سبًطا إسرائيل، و أّمةأن يجازي سليمان بأخذه 

ا من وعوده. واحًدا ا أّن هللا، رغم وجوب اإللحاق بعقاب، ال يخلف أّيً  .سّجل الّنقطة المهّمة جّدً
 

 يهوذا تحكمساللة داود 

 سّجل اآلن بعناية أّن العشرة األسباط. لم يخلف ذاك الوعد". قضيب من يهوذاال يزول "وعد هللا بأن 
" يهوذا"، وأّن الّسبط الواحد الباقي تحت رئاسة رحبعام، ابن سليمان، ُيدعى "إسرائيل"الممّزقة، ُتدعى بلقب 

" إسرائيل"مل اسم ُيعرفون باسم قبيلتهم، بينما مملكة العشرة األسباط تستمّر لتح هم ".بيت يهوذا"فقط، أو 
 .الوطني

انفصل سبط يهوذا عن . في الواقع، رفضت إسرائيل ملكها وأقامت ملًكا جديًدا، يربعام، على عرش إسرائيل
. إّنما اآلن، يربعام حفيد داود، أصبح ملّكا ألّمة جديدة. أّمة إسرائيل من أجل المحافظة على يربعام ملًكا لهم

 .أنظر اآلن كيف حدث ذلك! كانت مملكة يهوذا. لم تكن تلك األّمة مملكة إسرائيل

ابن سليمان، رحبعام، على العرش، طالبه الّشعب فوًرا أن يخفّض الّضرائب الّثقيلة التي فرضها  عند توالي
 .أرسلوا قائدهم يربعام، ناطَقا باسمهم، إلى رحبعام. سليمان

ف اآلن من عبودّية أبيك القاسية ومن نيره الّثقيل إّن أباك قد قّسى نيرنا أّما أنت فخفّ : "تضّرع يربعام قائالً 
 (.٦: ٠٠الملوك األّول " )الذي جعله علينا فنخدمك

 (.٠٠اآلية " )أبي أّدبكم بالّسياط وأنا أؤّدبكم بالعقارب: "كان الّردّ و

أنظر إلى  اآلن": الملكّية وكان الّتحدي للعائلة". إسرائيل إلى خيامك يا: "... أمر الّشعب. تمّردت إسرائيل
 (.٠٤اآلية " )بيتك يا داود

ولّما سمع جميع إسرائيل بأّن [. اليوم الذي كتب فيه هذا]فعصى إسرائيل على بيت داود إلى هذا اليوم "
 يهوذالم يتبع بيت داود إاّل سبط . جميع إسرائيلرسلوا فدعوه إلى الجماعة وملّكوه على رجع أيربعام قد 

 (.٠٢ -٠٩: ٠٠الملوك األّول " )وحده

بدأ يربعام المحاربة ليقمع ويرّد بيت (. ٠٠اآلية " )وسبط بنيامين بيت يهوذاجمع كّل ... يربعام"... ثّم 

 (.٠٦اآلية " )ألّن من عندي هذا األمر... ال تحاربوا أخوتكم بني إسرائيل"يل، لكن هللا قال، ئإسرا
 

 تنقسم إسرائيل إلى أّمتين

، وريثة (ترأسها أسباط أفرايم ومنّسى، وملكهم أفرايميّ )لعشرة األسباط هل الحظت اآلن أّنها اآلن مملكة ا
 ؟بيت إسرائيلعهود البكورّية، التي تدعى 
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سبط يهوذا التي ُترك لرحبعام، برفقة البنيامّيين، والحًقا سبط الوي الكهنوتي بعد أن طردهم يربعام من 
في الواقع، جميعهم هم أبناء . هوذا وليس إسرائيلمنصبهم في إسرائيل، ّدعيوا في الكتابات المقّدسة، بيت ي

نشّدد على هذا كثيًرا، ألّن المفهوم العام هو عكس ذلك . إسرائيل، إّنما لم يدعوا بعد بذلك اللقب الوطنيّ 
 .بالّتحديد

يبدو أّن معظم الّناس ". إسرائيل"الذي بقي، حمل لقب  يبدو أّن المفهوم العادي اليوم هو أّن سبط يهوذا
 .تقدون أّن األسباط العشرة هي مجّرد بضعة أسباط طردوا من أّمة إسرائيليع

ليست . ل أورشليميربعام األفرامّي، في أرض الّسامرّية، شما ئيل، التي تقيم اآلن مملكتها تحتإّنما هي إسرا
 .ركوا في أورشليمالذين تُ  –مجّرد ثالثة أسباط قطعوا عن إسرائيل  –هوذا إسرائيل، إّنما ي

 .بل فإّن يهوذا قد قطع عن إسرائيل. لم تبق إسرائيل في أورشليم. تقطع األسباط العشرة عن إسرائيل لم
 

 إسرائيل في حرب مع اليهود

ن اآلن سبط بنيامين تحت سلطة الملك رحبعام من ساللة داود بيت يهوذا، الذي يتضمّ ! الحظ بإمعان
 .مع أسباطها العشرة يرأسها أفرايم ومنّسى – ّد أّمة إسرائيلالحاكمة، كان على أهّبة للمحاربة ض

نبوّيًا  غالًبا ُذكروانسباط المدعّوين إسرائيل، الذياألليكن لنا اآلن إثبات من الكتاب المقّدس، أّن شعب العشرة 
 لذلك، فهو". يهوذا"لهو فقط لقب " يهود"تذّكر أّن عبارة ! يهوًدا قطّ ا وتحت اسم أفرايم، ليسوا يهوًدا ولم يكون

 .مطلًقاال بيت إسرائيل –ينطبق على األّمة الواحدة، أو بيت يهوذا فقط 

في كّل الكتاب المقّدس، هو في سفر " يهود"في أّي فهرس شامل، أّن أّول مّرة تّم ذكر كلمة يمكنك أن ترى 
 !كالحظ ذل. في أّي مكان قبل ذلك، في الكتاب المقّدس" اليهود"ال يظهر اسم . ٤: ٠٤الملوك الّثاني 

في ذاك الّزمن، كان رجل اسمه (. ٠اآلية )جلس على كرسّي داود (. ٠اآلية )بدأ آحاز يملك على يهوذا 
شّكل فقح ملك إسرائيل، حلًفا مع رصين ملك سوريا، ضّد يهوذا، وصار جيشّي . فقح، هو ملك إسرائيل

اآلية )م يستطيعوا الّتغلّب عليه حاصروا آحاز ملك يهوذا، لكّنهم ل. إسرائيل وسوريا بالّتحالف، ضّد أورشليم
أيلة لآلرامّيين [حليف إسرائيل، يحارب مع إسرائيل ضّد يهوذا] في ذلك الوقت أرجع رصين ملك آرام"(. ٠

، نجد "اليهود"لمة الكتاب المقّدس حيث استخدمت ك األّول منمكان الفي  (.٤اآلية " )يلةوطرد اليهود من أ
 !ضّد اليهود إسرائيل في حرب

وأبناء يهوذا . الجيش المحارب مع إسرائيل ضّد يهوذا! رد اليهود خارج أيلة؟ حليف فقه ملك إسرائيلمن ط
! يلة، ُدعيوا اليهود بشكل يمّيزهم عن بيت إسرائيل، الذين كان اليهود في حرب ضّدهمالّساكين في مدينة أ

 !تأّمل معنى ذلك

إّنهم من أّمة ! إسرائيلود، كان اليهود في حرب ضّد في أّول مكان من الكتاب المقّدس، حيث تظهر كلمة اليه
 .بيت إسرائيل –لكّن ليس لهم ذلك اللقب الوطنّي . هم بشكل فردّي، أبناء إسرائيل. مختلفة تماًما

ينما كانت إسرائيل اليوم، وأ! هم يهوذا –هم ليسوا أّمة إسرائيل ". إسرائيل"من الخطأ أن ندعو يهود اليوم 
سباط إسرائيل المفقودة اليوم، هم ليسوا أّيًا كانوا العشرة أ! عني اليهودل، كاسم وطنّي، ال يتذّكر أّن إسرائي

مستخدمة في الّنبوءة، تذّكر " أفرايم"أو " ةمرالّسا"أو " بيت إسرائيل"أو " إسرائيل"أينما رأيتم إسم ! اليهود
 !ضّد اليهود ، إّنما إلسرائيل، التي كانت في حربمطلًقا لليهود هو ال يشير: هذا
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 بيت إسرائيل ال بيت اليهود

س" إسرائيل"عبارة شير ال ت عندما ال يكون المعنى . إلى اليهود حصرّيًا، في أّي مكان من كّل الكتاب المقدٍّ
، وهي أن تشير" أو رجال إسرائيل" أبناء إسرائيل"وحدها، أو " إسرائيل"وطنّيًا، إّنما فردّيًا، يمكن لعبارة 

رجال إسرائيل في الّترجمة " )يا إسرائيل"عبارة مثل . اليهود ،أو تتضّمن ن تشير فعالً في بعض األحيا
الجماعي، وليس في ، التي ترد كثيًرا في العهد الجديد، تشير إلى اإلسرائيلّيين كأفراد في المعنى (اإلنكليزّية

 (.يعقوب)إسرائيل  ليل،ة إلى اليهود كأفراد منحدرين من الّشيخ الجإّنها تشير عاد. المعنى الوطنيّ 

ا. الوّيًافقد كان . دعى في الكتاب المقّدس يهودّيًاال يمكن لموسى أن يُ  وال إسحق وال . لم يكن ابراهيم يهودّيً
إلى سبط  كذلك كّل من انضمّ يهود عرقّيًا، و أحفاد الّشيخ يهوذا هم. كذلك األمروال آدم وال نوح  –يعقوب 

 .بط بنيامين والويالذين من س –يهوذا بشكل وطنّي 

ن ليسوا يهوًدا، تماًما إّنما معظم اإلسرائيلّيي. الذين في كاليفورنيا هم أميركّيون اليهود هم إسرائيلّيون كما أنّ 
إّنما عندما . من اإلسرائيلّيين هم جزء. ليهود هم بيت يهوذا فقطا. ن ليسوا كاليفورنّيينركّييكما أّن معظم األمي

" بيت إسرائيل"ال يعني . مطلًقا إلى اليهود" إسرائيل"تشر عبارة  كافراد في جماعة، ال هم كأّمة، اليتكلّم عن
 .األسباط الّثالثة في أورشليم، تحت رئاسة الملك الّداودي، يدعون فقط بيت يهوذا. على اإلطالق "اليهود"

" عليهما اسميلُيدع "، على فراش الموتفرايم ومنّسى، أبناء يوسف، فقد قال إسرائيل لكن بخصوص أ
 .وهم حًقا يحمالن اآلن اسم إسرائيل(. ٠٤: ٦٨الّتكوين )

 تمنذ ذلك الّزمن، دعي. إسرائيلال  –يهوذا"منذ ذلك الحين، ُدعي سبط يهوذا، مع بنيامين وسبط الوي، 
منذ  !قعلى اإلطالدعوا يهوًداهم ليسوا يهوًدا ولم يُ ". إسرائيل"األسباط العشرة، التي يرأسها أفرايم ومنّسى، 

 !ذلك الّزمن، انقسم أبناء إسرائيل، األسباط العشرة ككّل، إلى أّمتين

منّسى، بينما يبقى قضيب الُملك لى أّمة واحدة، إسرائيل، برئاسة أفرايم وواآلن، ألّول مّرة، تنتقل البكورّية إ
ن أّمتين منفصلتين مرحلتّي وعود ابراهيم، هما اآلن منقسمتين ما بي". بيت يهوذا"في أّمة آخرى، تدعى 

 !تماًما

كها الخاّص ل  ألجيال عديدة، بقيت إسرائيل ويهوذا أّمتين منفصلتين، في أراض مجاورة، كّل واحدة لها مَ 
هذا، في حين أّن أربعة أسفار كاملة من الكتاب المقّدس،  الكتاب المقّدس وباحثولماذا يجهل الكهنة . المستقلّ 

أخبار األّيام األّول وأخبار األّيام الّثاني، هم مكّرسين لشرحه ولتسجيل تاريخ الملوك األّول والملوك الّثاني، 
سترى فيها أرض كّل أّمة بشكل . هذه الممالك المنفصلة المعادية؟ أنظر إلى الخريطة في آخر كتابك المقّدس

 .واضح

شمالي ائيل األرض احتلّت إسر. احتفظت يهوذا بمدينة أورشليم، عاصمتها، واألرض المعروفة باليهودّية
هذا أيًضا، هو . في الّنبوءة" ةالّسامر"ُدعي بيت إسرائيل عادة ة عاصمتها، وأصبحت الّسامر. اليهودّية

إّنما العشرة األسباط دائًما، بيت  –إلى اليهود في الّنبوءة مطلًقا " ةالّسامر"لم تشر . لفهم الّنبوءة" مفتاح"
 .إسرائيل

، وسيبقوا، إلى حين مجيء اكانوا، وال يزالو. إسمين لنفس األّمة يل ويهوذا ليسانريد أن نشّدد هنا، أّن إسرائ
الّتمييز هو أساسي، إن كّنا نرغب هذا ". اليهود"يعني دائًما " بيت يهوذا. "أّمتين منفصلتينالمسيح الّثاني، 
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الفارق األساسي، هم  من أجل أّن معظم المدعّوين باحثو الكتاب المقّدس هم في جهل لذلك. في فهم الّنبوءة
 !يعجزون عن فهم الّنبوءة بشكل صحيح

في الكتاب المقّدس، كان بيت إسرائيل قد طرد في سبي، " اليهود"المكان الّتالي حيث ُذكرت عبارة في 
 .وغاب عن األنظار، والعبارة تتطّبق فقط على الذين في بيت يهوذا

 

 إسرائيل ترفض حكم هللا

، عجلَّي ذهب، مدخالً عبادة األوثان (سبط أفرايم)على بيت إسرائيل، أقام يربعام  صبح ملًكامباشرًة بعد أن أ
كان يربعام يخاف، إن ذهبت رعّيته إلى أورشليم لحفظ عيد (. ۳ -٠٨: ٠٠الملوك األّول )في المملكة 

لك وليحفظ كان إدخال الوثنّية لتحاشي ذ. المظاّل، مّرة كّل سنة، فسوف يعودون إلى رحبعام وهو يفقد عرشه
 .الّشعب في البيت

، خطيئة األّمة العظيمة التي أصبحت لعنة (٠٦ -٠٢: ٠٢حزقيال )كانت هذه الوثنّية مرفقة مع نقض الّسبت 
 –عن طرق آبائهم  –تضّرع هللا إلى بيت إسرائيل، جيل بعد جيل، ليتحّولوا عن التقليد  .بالّنسبة إلسرائيل

 -ال تسعة ممالك مختلفة تحت رئاسة تسعة عشر ملًكا، استمّرت لكن طو. ويعودوا إلى حفظ وصايا هللا
ا بنظر هللا –إسرائيل بهذه الخطايا الوثنّية  ، حملته في الّنهاية على جعلهم أّمة مقهورة خطايا عظيمة جّدً

 .ومسبّية

لّرّب ويضرب ا: "٠٤ -٠٠: ٠٦نجد في الملوك األّول . دعونا نالحظ اآلن، مقطًعا اُسيء تفسيره باستمرار
عن هذه االرض الّصالحة التي أعطاها  كاهتزاز القصب في الماء ويستأصل إسرائيل[ ال يهوذا]إسرائيل 

من أجل [ ال يهوذا]ويدفع إسرائيل . آلبائهم ويبّددهم إلى عبر الّنهر ألّنهم عملوا سواريهم وأغاظوا الّربّ 
 ".خطايا يربعام الذي أخطأ وجعل إسرائيل ُتخطئ

 ممالك العشرة األسباط الّشمالّية،في  –ة يربعام لألوثان في إسرائيل ديجة عباامل خاًصا مع نتلّتعكان هذا ا
مع ذلك، فإّن . ال اليهود. كان هذا الّشعب ليقلع ويتشّتت إلى ما بعد الّنهر. التي كانت تملك وعود البكورّية

الّشعب بالّذات  –شّتتين اليوم اليهود الممقطع كونه يتضّمن حال احثي الّنبوءة تقريًبا، يقتبسون هذا المعظم ب
حقيقّي لفهم نبوءات عّدة بقيت هذا مثال واحد على أّن ما نتناوله هنا، هو مفتاح . طّبق عليه هذاالذي ال ين

 .إن لم تحفظ ذلك بإحكام في الّذهن، ال يمكن أن تفهم الّنبوءة بشكل صحيح.ومة لمّدة طويلةمكت

كانوا . على اإلطالقستأصلون ويتبّددون ما بعد الّنهر، اليهود ل المقطع أّنهم سيُ دع هذا الّشعب الذي يقولم يُ 

ليصبحوا  –العهود غير المشروطة ليصبحوا أّمة عظيمة وجماعة أمم  الّشعب برئاسة أفرايم ومنّسى، مالكي
ا حّتى يُ  ًرا، وينتشرون  عّدوا بمئات الماليين، ويملكوا أبواب األمم األعداء، ويصبحوا شعًباكثيرين جّدً مستعم 

 .في جميع أنحاء العالم

بعد اعتباره  –بيت اليهود واألسباط األخرى  –هذا الّتمييز بين إسرائيل ويهوذا  ثيرون مّمن يروامع ذلك، ك
ويطّبقون نصوًصا تشير إلى  ،توًرا عظيًما، يعودون بحكم سنوات العادة، ويقعون مجّدًدا في نفس الّروتينن

 !يهودإسرائيل، على ال

ا، أو عبارات "كّل إسرائيل"أو " بيت إسرائيل"عبارات  أو " راحيل"أو " يعقوب"، عندما يكون المعنى وطنّيً
تعود إلى شعب ، المستخدمة غالًبا في الكتاب المقّدس في الّنبوءة، "الّسامرة"أو " بيت يوسف"أو " أفرايم"

 !، ومفتاح رئيسّي، لفهم الكتاب المقّدساحمفتهذا . ط مالك البكورّية، ال إلى اليهودالعشرة األسبا
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 سبي إسرائيل وفقدانها

، تّم الغزو على إسرائيل، وسرعان ما طرد شعبها إلى خارج أرضهم الخاّصة .م.ق ١٠٨ -١٠٠في أعوام 
ومن ثّم، ! واقتيدوا أسرى إلى أشور، على شواطئ بحر قزوين الجنوبّية –ارج بيوتهم ومدنهم خ –

 !توارواعن األنظار

ا على إسرائيل نّحاهم من أمامه ولم يبقى إاّل يهوذا وحده"  (.٠٨: ٠١الملوك الّثاني " )فغضب الّرّب جّدً

 .إّنها إسرائيل التي تنّحت واُبعدت من أمام الّرّب، حّتى تواروا عن األنظار! من أزاح الّرّب؟ إسرائيل

لعشرة المفقودة، وهكذا ا باألسباط اأصبحوا يعرفو !كانت إسرائيل قد رحلت اآلن –فقط  يهوذامن بقي؟ 
 .اليوم يشار إليهم

 

 تحلّ األمم الوثنّية مكان بيت إسرائيل

لم . وسلك بنو إسرائيل في جميع خطايا يربعام التي عمل: "٠۳ -٠٠: ٠١الحظ اآلن في الملوك الّثاني 
فُسبي إسرائيل من . ألنبياءيحيدوا عنها حّتى نّحى الّرّب إسرائيل من أمامه كما تكلّم عن يد جميع عبيده ا

الحظ أّن الّشعب باللٌّقب الوطنّي .[". م.ق ٤٠٢كتب هذا حوالي عام ]إلى هذا اليوم  أشورأرضه إلى 

. الّسامرة –بعيًدا عن أرضهم الخاّصة  وا، ومالك عهود البكورّية، الذين لم يكونوا اليهود، قد ُسبي"إسرائيل"
 !اولم يعودوا إليها أبدً  –تركوا أرضهم 

وأتى ملك أشور بقوم من بابل وكوث وعّوا وحماة وَسَفروايم وأسكنهم : "الحظ اآلية الّتالية في المقطع نفسه
 (.٠٦: ٠١الملوك الّثاني " )في مدن الّسامرة عوًضا عن بني إسرائيل فامتلكوا الّسامرة وسكنوا في مدنها

المسيح، والذين كانوا يدعون الّسامرّيين  كان هؤالء الغرباء هم الذين يسكنون في أرض الّسامرة في زمن
ألّن سامرّيي العهد الجديد لم يكونوا بأّي معنى، خليط . من الجّيد حفظ ذلك في الّذهن. في سجاّلت اإلنجيل

ن يلّين المسبّيين، ليعلّم الوثنّيين المغروسيعاد من وسط اإلسرائ –كاهن  –فرد واحد . عرقّي مع اإلسرائيلّيين
 (.٠٨ -٠١: ٠١الملوك الّثاني )انة إسرائيل التي اُفسدت الجدد، عن دي

كّل أّمة لفكانت : "تظهر اآلية التي تلي مباشرة هذا. هللا، وال طرق هللا، وال ديانتههذه الّشعوب إّنما، لم تتبع 
 (.٠٩: ٠١الملوك الّثاني ..." )آلهتها

كانت هذه ديانة سيمون الّساحر . الغامضةالكلدانّية  كانت ديانة الّدولة العاّمة لألشورّيين والبابلّيين، الّديانة
زائفة بعد أن رفضه " مسيحّية"، وبدأ "مسيحي"، الذي صّدق عجائب فيلّبس، تبّنى اسم (٨أعمال الّرسل )

" نعمة"فقد اّتخذ اسم المسيح، رفض قانون هللا، وأضاف ". إثمه"و" عدم استقامته"بطرس الّرسول بسبب 
الّزائفة الماليين، إلى حّتى الجيل " المسيحّية"خدعت ". المسيحّية"، داعًيا إّياه الغامضزائفة إلى دين بابل 

 !الّشّرير الحاضر

بدأ بيت إسرائيل . ٠٨ -٠: ٠١و ٠٠ -٩: ٠٨عن سبي إسرائيل، في الملوك الّثاني  تدويًنا أكثر تفصيليّ نجد 
، إّنهم هم "إسرائيل"الّشعب الذي حمل لقب  بما أّنهم كانوا(. ٦: ۳هوشع " )يقعدون أّيام كثيرة بال ملك"

 !من دون هوّيةفقدون وليس يهوذا، الذين سيُ 
 

 



46 
 

 إسرائيل، ال يهوذا ضلّت

 .تخبرنا الكتابات المقّدسة بوضوح، اّن إسرائيل كانت لتفقد هوّيتها، لغتها، دينها، أرضها واسمها
ال ". واُبّطل من الّناس ذكرهمم إلى الّزوايا قلت أبّدده: "، حّذرهم هللا من خالل موسى٠٤: ۳٠في الّتثنية 

ال يمكن أن يبطل ذكرهم إاّل إن فقدوا هوّيتهم . لم يبطل ذكر اليهود! يمكن لهذا الّتحذير أن يتطّبق على اليهود
 .، ال على اليهودالمفقودةيتطّبق هذا على األسباط . واسمهم

تغّير إسم يعقوب إلى ". ه عن بيت يعقوب وأنتظرهالّسائر وجهصطبر للّرّب فأَ : "٠١: ٨الحظ اآلن إشعياء 
بناء . وا من أمام هللاقطعنالذي –مملكة العشرة األسباط  –بكالم آخر، يتطّبق هذا على بيت إسرائيل . إسرائيل

 . الحقيقي، والّديانة الحقيقّيةفقدوا معرفة هللا على ذلك،

: ٠٨إشعياء " )ه بشفة لكناء وبلسان آخر يكلّم هذا الّشعبإنّ "سيتوقّف هللا عن الّتكلّم معهم في لغتهم العبرّية، 
 .ال يمكن أن يتطّبق هذا على اليهود، الذين ال يزالون يقرأون كتبهم المقّدسة في اللغة العبرّية(. ٠٠

فيما تشير هذه ". يعّينه فم الّربّ  باسم جديدين ألمم بّرك وكّل الملوك مجدك وتسم  فترى ا: "٠: ٤٠إشعياء 

الواقع أّن منذرةبذلك الّزمن، مع ، نموذجيّ ءة إلى المستقبل مباشرة، بعد عودة المسيح، فقد تّمت أيًضا الّنبو
فهم قد عرفوا في ذلك الوقت، . ال يمكنأن يتطّبق هذا على اليهود. إسرائيل اليوم تعرف باسم مختلف

 .ويعرفون اليوم باليهود
 

 لم ترجع إسرائيل مطلًقا

الذين عادوا  .ى فلسطين مع اليهود في أّيام عزرا ونعميا، كما يعتقده بعض الّضالينلم يعد بيت إسرائيل إل
سنة بعد أسر يهوذا، كانوا فقط من بيت يهوذا  ١٢ليبنوا الهيكل، ويعيدوا العبادة إلى أورشليم في ذلك الّزمن، 

 .نبوخذنّصر إلى بابل نقلهمالذين 

 .الحظ جّيًدا هذه األمور

سرعان ما (. ٠۳: ٠١الملوك الّثاني " )سبي إسرائيل من أرضه"، بدأ .م.ق ١٠٨ -١٠٠في أعوام ( ٠
 .فقط يهوذابقي (. ٠٨: ٠١الملوك الّثاني " )يهوذا وحده ولم يبق إاّل سبط" .بالكامل –طردوا جميعهم 

. الذين بقوا وحدهم في فلسطين، إلى بابل –يهوذا  –الحًقا، ساق نبوخذنّصر اليهود  ٠۳٢بعد أكثر من ( ٠
 .إًذا ال أحد من بيت إسرائيل سكن في فلسطين في زمن سبي يهوذا

 –سنة بعد أسر يهوذا، من بيت يهوذا  ١٢الذين عادوا إلى فلسطين ليبنوا الهيكل ويرّدوا العبادة،  كلّ كان ( ۳
د إلى إلى أورشليم ويهوذا كّل واح"عادوا مجّدًدا . جميعهم من الذين أخذهم نبوخذنّصر بعيًدا –يهودكلّهم 
 (.٠: ٠عزرا " )مدينته

. ، رجعوا في ذلك الّزمنفقط الذين من سبط يهوذا، مع الباقين من بنيامين والوي، الذي شّكلوا بيت يهوذا
 (.٠: ٠عزرا " )فقام رؤوس آباء يهوذا وبنيامين والكهنة والالوّيون"

يقولون والذين  –ي زمننا، أن تكشف طبًعا، الذين رفضوا هذه الحقيقة التي رأى هللا أّنه مناسب اآلن، ف كهنا
ى أورشليم في زمن عزرا اإلسرائيلّيين بمن فيهم عشرة أسباط بيت إسرائيل، قد عادوا إل كلّ خطأ، أّن 
 .ونحميا
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، ويقّدمونهم بيت يهوذافي اّتصال مع أفراد أو شعب " إسرائيل"األوقات حيث استخدمت كلمة  سيستخرجون
إّنما جزء من اإلسرائيلّيين هم  –اليهود هم إسرائيلّيون : كّرر من أجل الّتأكيدلن. بيت إسرائيلخطأ على أّنهم 

 –أو شعب من إسرائيل  –اليهود هم حقًّا أبناء إسرائيل . يهوذاهو لقب لإلسم الوطنّي " يهود"عبارة . يهود
 .، أو مملكة إسرائيلبيت إسرائيلالمدعّوة  األّمةإّنما ليسوا من 

وكان سائر إسرائيل من الكهنة والالوّيين في : "حقيقة، يرجعون إلى مقطع كالّتاليالذين يرفضون هذه ال
استخدمت، سيوف يّدعون أّن " إسرائيل"ألّن كلمة (. ٠٢: ٠٠نحميا " )جميع مدن يهوذا كّل واحد في ميراثه

بيت يهوذا، إّنما ليس وهم من  –بالّتحديدعن الكهنة والالوّيين هنا يتكلّم هلكنّ . هؤالء هم األسباط اإلثنا عشر
األسباط اإلثني عشر؛ كانوا  بقّيةأو " سائر" –" سائر إسرائيل"هم كانوا حّقًا . من عشرة أسباط بيت إسرائيل

 .هم عادوا إلى ميراثهم في أرض يهوذا. إسرائيلّيين، إّنما لم يكونوا من األّمة المدعّوة بيت إسرائيل

، يهوذاسبي  –الّسبي إلى بابل ]الّصاعدون من سبي المسبّيين  هؤالء هم بنو الكورة: "يقول نحميا بوضوح
ولم يترك أّي من العشرة األسباط في (. ٤: ١نحميا ..." )الذين سباهم نبوخذنّصر ملك بابل[ ال بيت إسرائيل
 (.٠٨: ٠١الملوك الّثاني )الّسبي األشوري، قبل أكثر من مئة عام فلسطين، بعد 

كان هؤالء شعًبا (. ٠٤: ٤عزرا ..." )لكهنة والالوّيين وباقي بني الّسبي دّشنواوبنو إسرائيل ا: "يقول عزرا
 ".أبناء إسرائيل"إّنما كانوا  –ال مملكة إسرائيل  –من مملكة يهوذا 

ولم يكن أحد من أّي من األسباط  –الذي عادوا إلى فلسطين من بابل  ماء وأصلزرا ونحميا أساُعطي ع
الذين في أورشليم في زمن المسيح، من هذه األسباط الّثالثة، ال من بيت  كان بناء على ذلك،! العشرة
 .ومعظم الذين اهتدوا، إن لم يكن جميعهم، كانوا من سبط بنيامين، كما قال بولس أّنه هو أيًضا منه. إسرائيل

 !غة مختلفةالمعروفون اآلن تحت إسم آخر، يتكلّمون ل! المفقودةأصبح بيت إسرائيل ُيعرف باألسباط العشرة 

ا كانوا، وأتحت أّي اس إّنهم هم وليس . ينما كانوا، إّنهم هم وليس اليهود، مالكي البكورّيةم ُيعرفون اليوم؟ أّيً
نقض، وعود ابراهيم التي ال تُ  ، يرثون.م ٠٨٢۳ -٠٨٢٢اليهود، الذين بعد الّنهاية والعقاب في أعوام 

ّمة الفريدة األعظم في العالم؛ ّنه منّسى الذي كان ليصبح األإ. للعظمة الوطنّية، والموارد والثروة والّسلطة
 !من يكونون اليوم! فرايم كومونولث عظيم لألمموأ
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 الفصل الّسابع

 مهّمة إرميا الغامضة

 

الذي يصل  بالفعل،الّرابط الحقيقيإلى –قّصة إسرائيل الغريبة حل األكثر إثارة، في نأتي اآلن إلى إحدى المرا
 .مجهول كلّيًا من قبل الالهوتّيين هو إّنما –ن الّنبوءة وتتّمة اليوم الحاضر ما بي

، بقيت .م.ق ١٠٨ -١٠٠، بعد سبي بيت إسرائيل، مملكة الّشمال التي عاصمتها هي الّسامرة، إلى أشور
رفضت في ذلك الّزمن، لم تكن يهوذا قد . في الجزء الجنوبي من فلسطين المعروف باليهودّية يهوذامملكة 

ساللة داود الحاكمة على الكرسّي، فوق  استمّرت. هللا بحفظ عهده مع داود استمرّ . بعد حكومة وديانة هللا
 .اليهود –يهوذابيت  –جزء من اإلسرائيلّيين 

طرق األمم الوثنّية،  مالحقةلكن بعد أن توارت إسرائيل عن األنظار، تحّولت يهوذا عن طرق وحكومة هللا، 
 .يهوذا أيًضا، إلى الّسبي والعبودّيةبهللا أخيًرا  جاءمّما أخطأت إسرائيل، حّتى تخطئ بعد أسوأ 

: ٦هوشع ..." )يهوذاإن كنت زانًيا يا إسرائيل فلن يأثم : "قبل ارتداد يهوذا، قال هللا بواسطة الّنبي هوشع
فرأت اُختها ... وزنت هناك...إسرائيلهل رأيت ما فعلت العاصية ... : "إّنما قال الّرّب الحًقا إلرميا(.  ٠٠

طالقها لم  بفطلّقتها وأعطيتها كتا إسرائيلفرأيت أّنه من أجل كّل األسباب إذ زنت العاصية . يهوذاالخائنة 
أكثر من الخائنة  إسرائيلقد بّررت نفسها العاصية ... اُختها بل مضت وزنت هي أيًضا هوذايتَخف الخائنة 

 (.٠٠ -٤: ۳إرميا " )يهوذا

ومع . ستقلّتين تماًمانا أيًضا بشكل ملّي، أّن أسباط إسرائيل اإلثني عشر كانوا منفصلين إلى أّمتين ميتوّضح ه
ويحاولون أن  –الحقيقة المعلنة في هذا الّسفر، ينكرون هذه الكتابات المقّدسة الواضحة  ذلك، فإّن رافضي

 .يشّككوا بالذين يكشفونها

. أيًضا من أرضهم طردوا هم –عام  ٠۳٢أكثر مند سبي إسرائيل ببع –( اليهود)أنظر اآلن كيف أّن يهوذا 
 .إسرائيلحيث اُخذت  شور،ال إلى أ –إلى بابل  سبيوا

وأرفض هذه المدينة التي اخترتها أورشليم  إسرائيلأيًضا من أمامي كما نزعت  يهوذافقال الّرّب إّني أنزع "
 (.٠١ :٠۳الملوك الّثاني " )والبيت الذي قلت يكون اسمي فيه

، في سبي عام، جاء الّزمن حيث سّبب هللا بطرد يهوذا من أرضهم ٠۳٢وهكذا، بعد سبي إسرائيل بأكثر من 
 .وطنّي وعبودّية

 

 مهّمة إرميا الغريبة

ا، قليلون فهموا حّقًا دعوته وم إرميا  لعب. إرميا هو كان هذا الّنبي. هّمتهلهذا الهدف، أقام هللا نبًيا ممّيًزا جّدً
 .فهم إاّل قلياًل ، لم يُ في هذا الّسبيريًبادوًرا غ

يذكر الكتاب المقّدس ثالثة رجال فقط، تقّدسوا : يمكن استنتاج أمًرا بأهمّية هذه المهّمة، من هذا الواقع الممّيز
ن كان اإلثنان اآلخرا. ومن بين هؤالء الّثالثة، كان إرميا أّولهم –، قبل أن يولدوا الخاّصةصبهم امن أجل من

 !ا المعمدان ويسوع المسيحيوحنّ 
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كان ال يزال غالًما شاّبًا، عن عمر يناهز الّسابعة عشرة، كما تشير إليه  عندما في البدء، تكلّم هللا إلى إرميا
 .بشعر أبيض هرًماعندما انتهت مهّمته، كان قد صار شيًخا . الّدالئلبعض 

قال الّرّب، : من سفر إرميا األّول فصلآياتاللىأوة المعروفة قليالً، في وصفت هذه الّدعوة والمهّمة الحيويّ 
ا للّشعوب. قبلما صّورتك في البطن عرفتك وقبلما خرجت من الّرحم قّدستك"  (.٠: ٠إرميا " )جعلتك نبّيً

 ".أه يا سّيد الّرّب إّني ال أعرف أن أتكلّم ألّني ولد: "وقال! لكن إرميا خاف

ال تخف من . كّل من اُرسلك إليه تذهب وتتكلّم بكّل ما آمرك به ال تقل إّني ولد ألّنك إلى"، فأجابه الّربّ 
 (.٨ -٤اآليات" )وجوههم ألّني أنا معك ألنقذك

قد وّكلتك هذا اليوم على الّشعوب وعلى الممالك لتقلع وتهدم . اُنظر"وقال، . ثّم مّد الّرّب يده ولمس فم إرميا
 (. ٠٢ -٩اآليات ". )تبني وتغرسوتهلك وتنقض 

اُقيم نبّيًا على يهوذا . كان غالًما يهودّيًا، يعيش في يهوذا. أكثر من مملكة –شعوبم إرميا فوق قد اُقي. الحظ
ويهدم " يقلع"لاألّول، : اُقيم على هذه الممالك ليقوم بأمرين! ممالكعلى  –شعوبعلى . إّنما ليس يهوذا فقط –

 ".يبني ويغرس"لويهلك وينقض، والّثاني 
 

 اليوم مفهومغير 

كنبّي، ليحّذر أّمة يهوذا من تعّدّياتهم ضّد حكومة هللا  إرميا استخدم هللا! ّشخصيّ كتابك المقّدس الظرإليه في أن
زوهم وسبيهم على أيدي الفّوات الكلدانّية غ –قريباُرسل ليحّذر هذه األّمة المتمّردة من عقاب . وطرقه

 .خدم كوسيط بين ملوك يهوذا وبابلاستُ . إاّل إذا اعترفوا بذنبهم وغّيروا طرقهم –المسلّحة 

ا أّن إرميا قد اسُتخدم من أجل تحذير يهوذا من الّسبي  كرسّي داود " نقض"و" قلع"، ومن الوشيكمعروف جّدً
 .في مملكة يهوذا

ك نبوخذنّصر؛ أّن اليهود قد تّم سبيهم و على بيت يهوذا من قبل جيوش الملمن المفهوم عاّمة أّنه قد تّم الغز
حاكم من ساللة داود الحاكمة على الكرسّي، على ذلك عد لم يعودوا مملكة؛ وأّنه لم يوجد ب؛ أّنهم إلى بابل

 .مملكة يهوذا

أّن كرسّي داود قد  –ّن كرسّي داود لن يزول  في الّنهاية، وعد عهده لداود، أماذا يعني هذا إًذا؟ هل نسي هللا
؟ هل نسي هللا القدير اآلن، أّنه حلف في أن ال يغّير هذا بدكلّ األجيال إلى األاُثبت في سليمان ليستمّر طوال 

الكتاب المقّدس وكلمته  وحي. على المحكّ  هللاوفاء  إنّ  حّتى لو تمّرد الملوك والّشعوب وأخطأوا؟ –الوعد 
 !المعلنة هما على المحكّ 

وينقض كرسّي داود هذا من إرميا مهّمة مقّدسة ليقلع  اُعطيَ ! أنظر إليه في كتابك المقّدس! إّنما سّجل هذا
 ليبني ويغرس ماذا؟! ليبني ويغرس. لكن الحظ القسم الّثاني من المهّمة –يهوذا 

اٌقيم إرميا ليس ! الذي حلف هللا أّنه سيحفظه إلى األبد كرسّي داود–ع، ما اسُتخدم ليقلع من يهوذا إّنه بالّطب
 !مملكة إسرائيل كما ومملكة يهوذا –ممالك، على شعوبإّنما على  –فقط على أّمة واحدة، يهوذا 

إًذا ما كانت مهّمة إرميا في إسرائيل؟ الحظ القسم الّثاني من مهّمته . ذاك الكرسّي من يهوذا اسُتخدم ليقلع
 !ليغرس ويزرع–الغريبة والمفهومة قليالً 
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 اُلقي بهلقد . يهوذاداود، كان صدقّيا من ما يعرفه العالم، هو أّن الملك األخير الذي جلس على كرسّي  أبعد
 !عام قبل المسيح ٤٢٢حوالي  –. م.ق ٠٨٠عن العرش واقُتلع الكرسّي من يهوذا عام 

؟ نحن اعام الحقً  ٤٢٢وزمن المسيح، . م.ق ٠٨٠ماذا حدث لذلك الكرسّي؟ أين كان هذا الكرسّي ما بين عام 
داود سوف يحكم على اإلسرائيلّيين،  قد وعد هللا أّن كرسيّ . نعلم أّن إرميا لم يغرسه ويعيد بناءه في بابل

 .لدينا تاريخ استمرار العرش الوثنّي في بابل. ال على الوثنّيين –طوال كّل األجيال 

كان اليهود حينها، . كان يحكم على اليهود في زمن المسيح! بين اليهود ولم يبنى ،يزرع كرسّي داود مطلًقا لم
لم يكن موجوًدا في  –لم يكن الكرسّي يعمل في يهوذا . ّي كهذالم يقم يسوع أّي كرس. حكم الّرومانيالتحت 

وقد قال يسوع بوضوح، أّن مملكته . لم يكن هناك ليستولي عليه يسوع –ذلك المكان وال على ذاك الّشعب 
 (!۳٠: ٠إنجيل لوقا )بالّذات  كرسّي أبيه داودلد ليجلس على مع ذلك، فقد وُ ! ليست من هذا العهد الحاضر

م اُقي! خالل زمن حياته –من قبل الّنبي إرميا  ويعاد بناءهت المهّمة اإللهّية لهذا الكرسّي، أن يغرس لكن كان
، ليغرس ويبني! بعد لكن أكثر. يهوذا فيلُيستخدم في قلع كرسّي داود  إرميا على يهوذا وإسرائيل مًعا،

، التي تعتبر الّضائعةوسط إسرائيل  –عديدة من دون ملك  اأّيامً  ظلّوان، الذيإسرائيللّضرورة، وسط بيت ل
الذي  الّنهايةأن يبقيا مخفّيين عن العالم حّتى زمن  إّن هوّية ومكان إعادة الغرس، يجبلذا، ف! وثنّيةنفسها 

 .نعيش فيه نحن
 

 الكرسيّ  تدمير

ا بي حّذرهم من ستكّرست الفصول األولى لسفر إرميا لكهنوته، ي. حياة وعمل إرميا هي قّصة مثيرة جّدً
ورفضوا  –رموه في الّسجن . حّذر الملوك، الكهنة، األنبياء وشعب يهوذا، وسلّم رسالة هللا لقد. اليهود األكيد

 .هللا بسبيهم سّببثّم . ويطيعوا هللا يهتّمواأن 

، سنتين .م.ق ٤٢٦كان الحصار األّول عام . بثالث مراحل مختلفةمن المعروف عاّمة أّن بابل أخذت يهوذا 
ابعد التّ  األرض كلّيًا إلى أيدي  تنتقللم  لكن. اريخ الذي كان معترف عليه عاّمة، إّنما أصبح اآلن مثبت جّدً

يمكنك أن تقرأ . م.ق ٠٨٠عام الحًقا، أو في عام  ٠٩هؤالء البابلّيين الوثنّيين، إاّل بعد دورة زمنّية كاملة من 
 .عن الّدور الذي لعبه إرميا في هذا الّسبي، في سفر إرميا

العاّمي، على أّنه الملك األخير والّنهائي المدّون في الكتاب المقّدس وفي الّتاريخ . إّنما الحظ اآلن أمًرا مهًما
: ٠٨: ٠٦الحظ اآلن الملوك الّثاني . تذّكر اسمه. الذي جلس على كرسّي داود، كان الملك صدقّيا من يهوذا

سم أّمه حميطة بنت وا. عشرة سنة في أورشليم ملك إحدىو. كان صدقّيا ابن إحدى وعشرين سنة حين ملك"
 ".إرميا من لبنة

ولّما اُخذت أورشليم في الّسنة : "الّنهائي وقلع كرسّي داود هذا للّتدميرصف وَ  بشكل موجز،الحظ اآلن 
اّصر ملك بابل وكّل جيشه إلى أورشليم هوذا في الّشهر العاشر أتى نبوخذرالّتاسعة لصدقّيا ملك ي

فلّما رآهم ... ي الّسنة الحادية عشرة لصدقّيا في الّشهر الّرابع في تاسع الّشهر فُتحت المدينةوف. وحاصروها
فسعى جيش الكلدانّيين وراءهم فأدركوا صدقّيا في عربات ... صدقّيا ملك يهوذا وكّل رجال الحرب هربوا

فقتل ملك . ه بالقضاء عليهأريحا فأخذوه وأصعدوه إلى نبوخذناّصر ملك بابل إلى ربلة في أرض حماة فكلّم
وأعمى عينّي صدقّيا وقّيده بسالسل . بابل بني صدقّيا في ربلة أمام عينيه وقتل ملك بابل كّل أشراف يهوذا

 (.١ -٠: ۳٩إرميا " )نحاس ليأتي به إلى بابل
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ة نفس االحداث كلمة كلمة، مع إضافلوصف األولى، نجد تقريًبا  ة، في اآليات اإلحدى عشر٠٠في الفصل 
 : هذه الجملة

 ".إلى يوم وفاتهفي الّسجن [ صدقّيا]وجعله "... 

 :ظهر هذه المقاطع الّنقاط الّتاليةتُ 

 .قتل ملك بابل كّل أبناء صدقّيا الذين كانوا ورثة كرسّي داود( ٠

 .تمل لذلك العرشقتل أيًضا كّل أشراف يهوذا حّتى ال يترك أّي وريث مح( ٠

أّي وريث محتمل، أو أبناء، ليحافظوا تقد كّل العالم، توقّف كرسّي داود، دون أخيًرا، كما يبدو، وكما اع( ۳
من المؤّكد أّنه منذ ذلك اليوم، لم يوجد الكرسّي بعد أبًدا في يهوذا، في . الّساللة الحاكمة على قيد الحياة على

 !أورشليم أم وسط اليهود
 

 كينماذا عن يهويا

. وكان له أبناء ليستمّروا بساللة داود –ذلك الّزمن، في سجون بابل  ليهوذا كان في اسابقً  اصحيح أّن ملكً 
أنظر )سنة بعد الّسبي  ۳١ّبل واُخذ إلى بابل، اُعيد إلى شرفه، ، الذي كُ (يهوياكين)الملك الّسابق كنياهو 

 .مسجونين آخرين إقطاعّيين" ملوك"مع عدد من " الملك"اُعطي لقب (. ۳٢ -٠١: ٠٠الملوك الّثاني 

ت ئيل، الذي كان أبو زُربابل، بناء يهوياكينأ أحد يسوع المسيح من  اقتفىذرّية ملكّية، الذي  ابن، كان شأل 
وكان زّربابل الّرجل الذي سّبب هللا  (.٠٠: ٠إنجيل مّتى ! )تاريخه الملكي رجوًعا إلى داودثر أخاللها، 

ليعود إلى أورشليم ويعيد بناء  –لملك ال تاج ا –سايروس ملك الفرس، أن يجعل مرسوًما يعطيه الحاكمّية 
 .عام بعد الّسبي ١٢بيت هللا، الهيكل، 

 لماذا؟. وال أّي من أبنائه أو أحفاده، حكم ملًكا على يهوذا لكن، ال يهوياكين

إن كان حفيًدا لساللة داود، عاش خالل الّسبي، لماذا لم يعاد إلى الكرسّي عندما عاد إلى أورشليم؟ لماذا؟ ألّن 
 !ببساطة، لم يسمح بذلك هللا

ة فارص، ويضعها كان هللا مصّمًما على نزع تاج داود من سالل! ويزيلهم –إّن هللا هو الذي يصنع الملوك 
إّنما كان يجب أن تبقى ساللة ملكّية من داود مباشرة في المنطقة، حّتى يقدر للمسيح . على رأس ولد لزارح

 أّنه لنبكان على هللا أيًضا أن يحفظ وعده لداود، . نين في المستقبلأن يولد من ذّرّية داود، بعد مئات من السّ 
 –بعضها يبدو متناقًضا  –كان يجب حمل نبوءات كثيرة معقّدة ورائعة !ينقصه حفيًدا يجلس على الكرسيّ 

 !عمل صعب يقوم به، مهّمة رائعة من هللا إلى إرميا

ياهو" ا خاتًما على يدي اليمنى فإّني من ذن يهوياقيم ملك يهوب [يهوياكين] حّي أنا يقول الّرّب ولو كان كن 
غير سامح  –كان ينزع الّتاج . قد صّمم هللا نهاية لهذه الّساللة من الملوك(. ٠٦: ٠٠إرميا " )هناك أنزعك

 .كان هللا يسلّم العرش إلى جذع آخر من عائلة يهوذا! ألبناء يهوياقيم أن يحكموا على كرسّي يهوذا

اكتبوا هذا الّرجل عقيًما ال ينجح في أّيامه ألّنه ال ينجح من نسله أحد . هكذا قال الّربّ "يا بقّوة، قال هللا إلرم
 (. ۳٢: ٠٠إرميا " )جالًسا على كرسّي داود وحاكًما بعد في يهوذا
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واقع أن يدّون سّبب هللا لهذا ال –كان ليهوياكين أبناء ! نع كما قال هللاّمم الّتاريخ وصُ صُ ! دّون إرميا! تكلّم هللا
لم  –، إّنما فيما يخّص كرسّي داود، فهو كان عقيًما (٠٠: ٠؛ إنجيل متى ٠١: ۳أخبار األّيام األولى أنظر )

 !يشغل أّي من أبنائه ذلك الكرسيّ 

تجز ياهوياكين في قتل كّل مرّشح مباشر للكرسّي، واحمن يهوذا،  اللة فارص، اقتلعزع اآلن الّتاج من سنُ 
 !ن عقيًما فيما يخّص العرش، بأمر من هللا القديرسجن بابل، ودوّ 

اقُتلع الكرسّي، ُهدمت المملكة بالكامل، وبدأت يهوذا بعقابها . أنجز إرميا اآلن أّول قسم من مهّمته العظيمة
 .الوطنيّ 

 

 ين ذهب إرميا؟إلى أ

 لكن ماذا عن القسم الّثاني من مهّمة إرميا المهّمة؟

ا . مسبّيينكان إرميا من بين اليهود ال  .القسم الّثاني لمهّمته لتنفيذيجب أن يكون حّرً

وأوصى نبوخذراّصر ملك بابل على إرميا نبوزارادان رئيس الّشرط قائالً خذه وضع عينيك عليه وال "إًذا، 
... فأخذ رئيس الّشرط وقال له(. "٠٠ -٠٠: ۳٩إرميا " )تفعل به شيًئا رديًئا بل كما يكلّمك هكذا فافعل معه

فإن حُسن في عينيك أن تأتي معي إلى بابل فتعال فأجعل . ن هأنذا أُحلّك اليوم من القيود التي على يدكفاآل
كّل األرض هي أمامك فحيثما حُسن . أنظر. وإن قُبح في عينيك أن تأتي معي إلى بابل فامتنع. عينّي عليك

: ٦٢إرميا " )وأطلقه[ ماالً ]ًدا وهدّية وأعطاه رئيس الّشرط زا... وكان مستقيًما في عينيك أن تنطلق فانطلق
٠، ٦، ٠.) 

ليفعل ما يحلو له، مزّوًدا حّتى بنفقة مالّية، واُعطي حرّية مطلقة، حّتى يقدر أن يقوم  اإًذا، ُترك إرميا حرًّ 
 إلى أين ذهب؟. بالقسم الّثاني لمهّمته

فجاء إرميا إلى . "تقريًبا بالكامل نأني اآلن إلى جزء رائع، مذهل ومثير من سفر إرميا، تّم الّتغاضي عنه
 (.٤اآلية " )جدليا بنش أخيقام إلى المصفاة وأقام عنده في وسط الّشعب الباقين في األرض

من قبل ملك بابل، وبما أّن أورشليم كانت قد  ،في األرض يا هذا قد اُقيم حاكًما على بقّية من اليهودكان جدل
نفّذت المؤامرة، . لك عّمونمع يهودّي يدعى اسماعيل الغتيال جدليالكن تآمرم. ُهدمت، فقد جعل مصفاة مقّره

 .كان إرميا من بين الّناجين. تل الحاكم وقسم من اليهودقُ 

فسبى اسماعيل كّل بقّية الّشعب الذين في المصفاة بنات الملك وكّل الّشعب الذي بقي في المصفاة الذين أقام "
 (.٠٢: ٦٠إرميا " )وذهب ليعبر إلى بني عّمون... جدليا[ من بابل]عليهم نبوزارادان رئيس الّشرط 

صدقّيا، ملك يهوذا ومن  بنات! ء اليهود، كانت بنات الملكمن بين هؤال. ؟ إقرأ المقطع ثانيةهل فهمت ذلك
 !ساللة داود الحاكمة

كّل وريث . تلواكّل أشراف يهوذا قد ق. كّل أبنائه قد قتلوا(. ٠٠: ٠٠إرميا )مات الملك صدقّيا في سجن بابل 
 !اآلن نعرف لماذا ذهب إرميا إلى مصفاة! باستثناء بنات الملك –محتمل من صدقّيا لكرسّي داود قد قتل 
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 إرميا يهرب

وخوًفا من انتقام من نبوخذناّصر والجيش الكلدانّي، . سريًعا ما حّل رجل اسمه يوحانان مكان إسماعيل كقائد
وقالوا إلرميا الّنبي ليت تضّرعنا يقع أمامك فُتصلّي ألجلنا إلى الّرّب "ي ناشد يوحانان ورؤساء الجيوش الّنب

كانوا مثل الكثير من المدعّوين (. ۳ -٠: ٦٠إرميا " )فيخبرنا الّرّب إلهك عن الّطريق الذي تسير فيه... إلهك
يعدون كما  مشيئة هللا؛ أّنهم يريدون فعالً أن يعرفوابيأتون إلى كاهن هللا مع ضمانات رسمّية . مسيحّيين اليوم
 (.٤اآلية " )إلهنا الّربّ إذا سمعنا إلى صوت "وعد هؤالء، 

 اأو تعتقد أّنه –تريد الّطبيعة البشرّية أن تكون صالحة . ه أناس كهؤالءهل عنوا ما قالوه؟ نادًرا ما يعنيلكن 
 .لكّنها ال تريد أن تقوم بالخير –ةجّيد

لكّن الّشعب أراد أن يهرب إلى . أاّل يخافوا، أّنه سيحميهم ويخلّصهمجاءت كلمة هللا إلى إرميا، فقال لهم 
إن ذهبوا، فسوف يغلبهم هناك سيف نبوخذنّصر الذي يخشونه، . هذا ما حّذرهم هللا أاّل يفعلوه. مصر

إلى مصر وتذهبون لتتغّربوا هناك يحدث أّن الّسيف  تجعلون وجوهكم للّدخول إن كنتم"قال هللا، . وسيموتون
 (.٠٤ -٠٠: ٦٠إرميا " )فتموتون هناك... ذي أنتم خائفون منه ُيدرككم هناك ال

 الّربّ لم ُيرسلك . أنت متكلّم بالكذب"... أجاب يوحانان رفضوا تحذير هللا، فقد لكن، كما يفعله الّناس عادة، 
" الّربّ لصوت وكّل الّشعب ... فلم يسمع يوحانان(. "۳ -٠: ٦۳إرميا " )إلهنا لتقول ال تذهبوا إلى مصر

الّناس الذين يعلنون عالًيا أّنهم يريدون فعل مشيئة هللا، ال يقبلون عادة كلمة هللا على أّنها مشيئته، (. ٦اآلية )
 !إاّل إن كانت مشيئتهم هم

وخ بن وإرميا الّنبي وبار... الّرجال والّنساء واألطفال وبنات الملك... كّل بقّية يهوذا... أخذ يوحانان"وهكذا 
 (.١ -٠: ٦۳إرميا " )فجاءوا إلى أرض مصر. [تيرهكاتب إرميا أو سكر]رّيا ني

عند وصولهم إلى مصر، حّذر هللا هؤالء اليهود مّرة أخرى من خالل إرميا أّنه سيموتون هناك بالّسيف 
حت نعم، قليلون مّمن هم في هذه الجماعة، هم ت(. ٠٦: ٦٦إرميا " )ال يرجع منهم إاّل المنفلتون"والجوع، و
والّناجون من الّسيف يرجعون من أرض : "يكمل الّربّ ! سيفّرون. هناك مهّمة إلهّية ستنجز. حماية إلهّية

 (.٠٨: ٦٦إرميا " )مصر إلى أرض يهوذا
 

 تحت حماية إلهّية

هكذا قال الّرّب إله : "وعد هللا بحمايته ،من المهّم مالحظة هنا .كان باروخ مرافق إرميا الّدائم وسكرتيره
واُعطيك نفسك غنيمة في ... هأنذا أهدم ما بنيته وأقتلع ما غرسته وكّل هذه األرض... ائيل لك يا باروخإسر

 !كانت حياة باروخ، مثل حياة إرميا، تحت حماية إلهّية(. ٠، ٦، ٠: ٦٠إرميا ")كّل المواضع التي تسير إليها

مهّمة حيدين الذين بقوا من أجل الو" الباقون(". "نالباقيمع )إّني أحلّك للخير "قد قال الّرّب سابًقا إلى إرميا، 
إّني أجعل العدّو يتضّرع إليك في "أكمل الّرّب في نفس اآلية، . إرميا في غرس الكرسّي، كانت بنات الملك

 -٠٠: ۳٩وصوف في الفصل قد فعل ذلك هللا حرفّيًا، كما (. ٠٠: ٠٠إرميا " )وقت الّشّر وفي وقت الّضيق
 .، الذي تكلّمت عنه سابًقا٤ -٠: ٦٢، وفصل ٠٠

ا  –الحظ، كان للخير مع اللوازم الملكّية التي اُعطيت إلرميا، التي بها سيبني ويغرس  ويكون إرميا محمّيً
من أيًضا كان ليذهب إلى أرض ال يعرفها؟ مملكة العشرة األسباط صاحبة ! ويذهب إلى أرض ال يعرفها

 !البكورّية، إسرائيل
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ته الملكّية الّصغيرة، أن يهربوا من مصر، ومن ثّم إلى أين؟ إلى المكان حيث ذهب إليه إًذا كان إرميا وبقيّ 

 !، كما سوف نرى"األسباط العشرة المفقودة"

ألّنه من أورشليم تخرج بقّية وناجون من جيل صهيون غيرة رّب الجنود : "لندع إشعياء اآلن يكمل الّنبوءة

" يتأّصلون إلى أسفل ويصنعون ثمًرا إلى ما فوقالباقون ويعود الّناجون من بيت يهوذا . تصنع هذا

 (.۳٠، ۳٠: ۳١إشعياء)

إّنها نبوءة اُعطيت بواسطة إشعياء في الّسنة الّرابعة . ۳٠ -۳٢: ٠٩نجد هذه الّنبوءة نفسها في الملوك الّثاني 

بوءة لتحدث ت نكان. ور، بغزو يهوذايهوذا، عندما هّدد سنحاريب ملك أشحزقّيا من  عشرة من حكم الملك

بمحاولة لدحض هذه الحقيقة المهّمة األساسّية، بقولهم أّن  ،بعض الّنقاديجادل . زقّياالحًقا، ال خالل حكم ح

لكن ذاك الحدث ليس نبوءة، إّنما تدوين تاريخّي . ٤: ۳٢هذه البقّية قد ُذكرت أيًضا في أخبار األّيام الّثاني 

ك البقّية لم تهرب من أورشليم، لكّنهم كانوا يهوَدا هربوا من جيوش وتل –عن حدث في الّسنة األولى لحزقيا 

ولم يقل شيًئا هنا عن  .هربوا إلى يهوذا، وليس إلى خارجها –سنحاريب الذين كانوا يهّددون بغزو يهوذا 

 .واءعلى السّ  ٠٩والملوك الّثاني  ۳١، كما في إشعياء "يتأّصلون إلى أسفل ويصنعون ثمًرا إلى ما فوق"أّنهم 

ا، لذلك دُ  إلى  –هي تشير حقًّا إلى البقّية الذين كانوا ليهربوا الحًقا ! ّونت مّرتينهذه الّنبوءة هي مهّمة جّدً

سيعاد أي، "! ستتأّصل إلى أسفل" –بنت واحدة للملك على األقّل  –هذه البقّية مع إرميا . فرار إرميا

 .غرسها

ا؟ أين كان هذا أخفق هللا في عهده المهيب بإبقاء كهل ! ُتبنى! ومن ثّم، تصنع ثمًرا إلى ما فوق رسّي داود حّيً

الذي أعيد تأسيس الكرسّي في  المكان والّشعب! رس والبناء؟ هل نستطيع أن نجده في كلمة هللا؟ نستطيعالغ

 !وسطه، هم محّددين بوضوح
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 الفصل الّثامن

 الخرق المبهم

 
لطالما علم تالميذ . يتوّقف سرد الّتاريخ عند هذه الّنقطة الملك ؟ بناتيا مع باروخ سكرتيره وأين ذهب إرم

قد فقدت هوّيتهم  –" بيت إسرائيل"الذين يطلق عليهم اسم  –تاريخ الكتاب المقّدس أّن العشرة األسباط 

كانهم لقد أخفى هللا هوّيتهم وم. والمعرفة الّتاريخّية عنهم، وهم موجودون اليوم وسط أمم وثنّية، غير معروفة

 .عن العالم

، سوف نجد (٠٢، ٦: ٠٠دانيال " )ونالفاهم" ونالمعرفة، عندما يفهم تزدادإّنما في آخر الّزمن هذا، عندما 

 الخرقإّنما يجب أن نتكلّم أّوالً، عن . يكن من الممكن فهمها قبل اآلنالتي لم  الّنبوءةالّسّر مكشوًفا من خالل 

 .ن يعقوبالغامض الذي حدث في أّيام يهوذا، اب

قابلة كانت يبدو أّن ال. لكة ألّنه كان ليحمل وعد قضيب المُ كان البكر ذرّية ملكيّ . ن توأمكان يهوذا أب لولدي

أخرج يًدا فأخذت القابلة وربطت "فقد قيل أّنه قبل والدة الّتوأم بقليل، أحد الّتوأمين . على علم بوالدة توأم

 .كّن الّطفل رّد يده، وولد الّطفل الّثاني أّوالً ل". على يده قرمًزا قائلة هذا خرج أّوالً 

دعي الّتوأم اآلخر . ، أي خرق أو اقتحام"فدعي اسمه فارص. عليك اقتحام. لماذا اقتحمت"فقالت القابلة، 

 (.۳٢ -٠١: ۳٨الّتكوين )زارح 

بين الولدين أو يكن لهذا الخرق أن ُيصلح لماذا دّونت هكذا حادثة غريبة في تاريخ الكتاب المقّدس، إن لم 

 .بين أحفادهم، في زمن مستقبلّي ما؟ إّنما لم يحصل هذا في أّيام حياتهما

هل حصل حفيد لزارح على العرش (. ٤: ٠أخبار األّيام األولى )كان لزارح، صاحب القرمز، خمسة أبناء 

 .أحد من زارحال  –فارصكانوا جميعهم من ساللة  –أخيًرا، بشكل ُيصلح الخرق؟ داود، صدقّيا، المسيح 

لم يحدث هكذا انتقال ( ٠. لك من فارص إلى ساللة زارحواقع الخرق يعني انتقال قضيب المُ ( ٠: أنظر اآلن

( ٦. صدقّياخلع لذا، فكان يجب أن حدث ذلك بعد ( ۳. قبل الملك صدقّيا من يهوذا، الذي انحدر من فارص

ل كّل األجيال إلى األبد، ال يمكن أن يحدث هذا يجب أن تبقى على الكرسّي طوا( فارص)بما أّن ساللة داود 

 .بذلك الخرق بالّزواج بين وريث فارص للكرسّي وأحد ساللة زارح، مصلًحا إاّل عند إسقاط الكرسيّ 

 

 الثتهمثينقلبون 

هاجر . الّسكيثّيةمم األيظهر الّتاريخ أّن أحفاد زارح أصبحوا جّوالين، يسافرون نحو الّشمال، ضمن حدود 

 .م الحًقا إلى إيرلندا، في أّيام الملك داودأحفاده
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شعرت ساللة . تمّجدت–رفعت–لك صدقّيا، قضيب المُ  –داود  –ساللة فارص ملكت إّنما في غضون ذلك، 

فيما يتعلّق بالّسلطة –تذلّلت–وضيعةكانت زارح أّن لها الحّق بامتالك القضيب، وسوف تملكه يوًما ما، 

 .الملكّية

من سفر حزقيال، سترى  ٠٠من الفصل ٠٨إن بدأت القراءة عند اآلية . بوّيًا لم يفهم كثيًراتأّمل اآلن مقطًعا ن

وأنت أّيها : "، يقول الّربّ ٠٠وبدًءا من اآلية . بوضوح أّن الّرّب يتكلّم هنا عن سبي يهوذا من قبل ملك بابل

انزع . هاية هكذا قال الّسّيد الّربّ الذي قد جاء يومه في زمان إثم النّ [ صدقّيا]الّنجس الّشّرير رئيس إسرائيل 

الوضيع  ارفع. ال تلك[ الّتاج]هذه [. كما حصل خالل الجزء األّول من مهّمة إرميا] ارفع الّتاج. العمامة

 ."هذا أيًضا ال يكون حّتى يأتي الذي له الحكم فأعطيه إّياه. منقلًبا منقلًبا منقلَبا أجعله .وضع الّرفيع

هذا يقول أّنه . كان الّتاج ملك الملك صدقّيا، من ساللة داود". ارفع الّتاج. ع العمامةانز: "لنفهم ذلك بوضوح

 .وقُتل أبناؤه وكّل أشراف يهوذا: مات في بابل. وقد ُنزع. سينزع

لم يكن . سيلبس الّتاج شخص آخر –سينقلب العرش  –لن تتوقّف العمامة، إّنما سيحدث تغيير ". هذه ال تلك"

 !افتراضّيًاوعد هللا لداود 

سيخسر ذاك . سوف يوضع اآلن. ؟ الملك صدقّيا من يهوذا"رفيع"من هو ". ارفع الوضيع وضع  الّرفيع"

كانت (. ٦: ۳هوشع )لسنين عديدة من دون ملك  –" وضيًعا"كان يهوذا رفيًعا، بينما كان إسرائيل . الّتاج

 ".وضيعة"؛ ساللة زارح "رفيعة"ساللة فارص 

. من كان لينقلب؟ العمامة والكرسيّ ". هذا أيًضا ال يكون حّتى يأتي الذي في الحكم. نقلًبا أجعلهمنقلًبا منقلًبا م"

ينقلب بوضع صدقّيا، بيت يهوذا، ساللة فارص، ورفع بيت إسرائيل . كان لينقلب ثالث مّرات –ليس مّرة 

 .ّمة إرمياالّثالثة، كان كالجزء األّول في مه بينانقالب  لأوّ ! اآلن، وأحد ساللة زارح

كيف ينقلب مّرتين ! لن يوجد بعد؟ على اإلطالق –الّتاج  –هل هذا يعني أّن العرش ". هذا أيًضا ال يكون"

من واحد إلى آخر، إن كان ليتوّقف عن الوجود؟ كيف يمكن أن ُيعطى، بعد اإلنقالبات  يتحّولأي  –أخريتين 

أن " وضيع"ي، إن لم يوجد بعد؟ كيف يمكن لمن هو الّثالثة، للمسيح، الذي هو من حقّه، عند مجيئه الّثان

"! حّتى مجيء المسيح الّثاني لن ينقلب بعد: "ُيرفع بالّتاج، إن لم يعد للّتاج وجود؟ ال، إّن المعنى هو الّتالي

 !ومن ثّم ُيعطى له

يجب تحقيق ! اجسيكون لداود، خالل كّل جيل، حفيًدا يضع ذلك التّ  !لن ينقض هللا وعده الذي ال يتغّير، لداود

إّنما ! يتحّول آلخر –يجب أن ينقلب الّتاج . بناؤهوُيعادالكرسيّ  يغرسيجب أن . الّثاني لمهّمة إرميا اآلن القسم

 ؟ولمن؟ أين

 

 "!مثل"أو " ةأحجيّ "حكاية 

فهم قبل هذا صيغت في لغة رمزّية لم تُ " أحجية ومثل"تكشف الحقيقة الغريبة لغرس وبناء كرسّي داود، في 

 !أن يفهمها صغير طفللبوضوح، يمكن  مشروحةاليوم  تقف إّنما هي. األخير ومالي
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الحظ أّوالً، أّن هذه . يجب أن نقرأ الفصل بالكامل بانتباه. هي تمآل الفصل الّسابع عشر من نبوءة حزقيال

 إسرائيلعلى بيت إّنها رسالة تضيء . إسرائيلالّرسالة الّنبوّية ليست موّجهة إلى يهوذا، اليهود، بل إلى بيت 

 !العشرة األمم المفقودة، في هذه األّيام األخيرة

ثّم، بدًءا من . ٠٢إلى اآلية  ۳اآلية  منة نجد األحجيّ . ة، ومن ثّم مثالً ُطلب من حزقيال أّوالً، أن يخبر أحجيّ 

العشرة األسباط  هو إسرائيل" البيت المتمّرد"يقول هللا ]لبيت المتمّرد قل ل"، يشرح الّرّب معناها، ٠٠اآلية 

شرح يثّم ..." قل. أما علمتم ما هذه([ إلخ ٠: ۳؛ ۳: ٠حزقيال )، الذين اُرسل حزقيال إليهم (٩: ٠٠حزقيال )

 .ة بوضوحاألحجيّ 

يشرح أّن هذا يشير إلى الملك نبوخذنّصر من بابل، . جاء نسر كبير إلى لبنان وأخذ أعلى غصن من األرز

تعني ،لها إلى أرض تجارّيةوحم   ،ع أغصان الّرأس الّصغيرةقط  . وذا أسيًراالذي جاء إلى لبنان وأخذ ملك يه

رض يهوذا ذنّصر أخذ أيًضا من الّشعب، ومن أعني أّن نبوخت" وأخذ من زرع األرض. "ناء الملكأسر أب

 تعني أّنه اُعطي لليهود عهًدا رغم ،"فنبت وصار كرمة منتشرة قصيرة الّساق. أقامه كالّصفصاف. "العظيمة

يمّثل فرعون ، اآلخر" النسر العظيم" أنّ  يشرح. أّن الكلدانّيين حكموهم، فهم سوف يعيشون بسالم وينمون

 .مصر

 غرس–الحظ اآلن ما يعلن بالّنسبة للجزء الّثاني . ذا، فإّن األحجّية تغّطي الجزء األّول من مهّمة إرمياوهك

". الّسّيد الّرّب وآخذ أنا من فرع األرز العاليهكذا قال : "٠٦ -٠٠يأتي في المثل، اآليات ! كرسّي داود

أخبرتنا . تمّثل ملك يهوذا تعلّمنا من شرح هللا الّشخصي، أّن شجرة األرز تمّثل أّمة يهوذا؛ وأعلى أغصانه

 –ليس نبوخذنّصر، إّنما هللا  –يخبرنا المثل اآلن أّن هللا . الملك –األحجّية أّن نبوخذنّصر أخذ أعلى غصن 

لكن نبوخذنّصر قد . من أبناء صدقّيا –األغصان العالية  منليسن غصًنا، بل سيأخذ . أعلى األرز سيأخذ من

 .أخذ وقتل كّل أبنائه

وأقطف من رأس خراعيبه (. "٠٠اآلية " )يقيمه"سيأخذ هللا اآلن، بواسطة الّنبي إرميا، من أعلى األغصان و

تمّثل خراعيب الّرأس أبناء "! اعيبهمن رأس خر! "أه! مل هللاك، ي"صًنا وأغرسه على جبل عال وشامخغ

هل يمكن للغة رمزّية أن تقول ". وأغرسه! "... ابنةبالّطبع كان هذا الغصن من الخراعيب ! الملك صدقّيا

بشكل أوضح، أّن هذه األميرة اليهودّية الّصغيرة، سوف تصبح ذرّية ملكّية من كرسّي داود لُتزرع من 

 .أّمةيمّثل دائًما بشكل رمزّي، " الجبل! "، يقول الّربّ "عال وشامخعلى جبل "... جديد؟ أين؟ 

 

 إّنما أّية أّمة؟

اآلن في إسرائيل، بعد أن يطيح به  سينغرس كرسّي داود! ، يجيب الّربّ "في جبل إسرائيل العالي أغرسه"

ثمًرا ويكون  أغصاًنا ويحمل[ بنت الملك –الغصن ]فينبت "... كون أوضح؟ للكالم أن يهل يمكن ! يهوذا

 ".أرًزا واسًعا

مع مقطع في إشعياء قارن هذا الكالم ! سي هللا عهده؟ الداود مع صدقّيا من يهوذا؟ هل ن هل توقّف كرسيّ 

". ويصنعون ثمًرا إلى ما فوقويعود الّناجون من بيت يهوذا الباقون يتأّصلون إلى أسفل : "۳٠ -۳٠: ۳١
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د أن ُتغرس هذه األميرة العبرّية على الكرّسي، اآلن في بع! ، الذي أطاحه يهوذاإسرائيلفي  ُغرست

ستتزّوج وتلد أبناًءا، ويستمّر أبناؤها بساللة  .ثمًراسيحمل هذا الكرسّي  –، المخفي عن األنظار إسرائيل

 !داود الحاكمة

 بعد، إسرائيل المفقودة (.٠۳: ٠١حزقيال " )فيسكن تحته كّل طائر كّل ذي جناح يسكن في ظّل أغصانه"... 

وأصبحت مجّدًدا أّمة تحكم ذاتها، سوف تنتشر في الوقت المناسب، في كّل  ،استيالئها على الكرسّي اآلن

 !غير المشروطة، وفًقا لعهد هللا مع ابراهيم البكورّيةسيرثون وعود . األرض ويكون لها الهيمنة والّسلطة

كّل "بكالم آخر، . ة والمثل لألّمةهذه األحجيّ  في" الّشجرة"ترمز (. ٠٦اآلية ..." )فتعلم جميع أشجار الحقل"

يهوذا، الّشجرة الّرفيعة، الذي ملك الكرسّي لمّدة ". أّني أنا الّرّب وضعت الّشجرة الّرفيعة"... ، "أمم األرض

كانت ". ورفعت الّشجرة الوضيعة. "... عام بعد سبي إسرائيل، سيأتي بها إلى أدنى درجات العبودّية ٠۳٢

زدهرة مع ملك اآلن ُترفع إسرائيل وتصبح من جديد، أّمة م. عام ٠۳٢لمّدة " رة وضيعةشج"إسرائيل 

 [".إسرائيل]اليابسة  وأفرخت الّشجرة[ يهوذا]ت الّشجرة الخضراء ويّبس. "... داوديّ 

." ..منقلًبا. ارفع الوضيع  وضع الّرفيع... ارفع الّتاج. انزع العمامة: "٠٤: ٠٠قارن هذا الكالم مع حزقيال 

 .إّنه يتكلّم عن تحويل الكرسّي من يهوذا إلى إسرائيل. إلخ

وقد كان لها في إيرلندا ساللة ملكّية ُطّعمت فيها بنت . قد كانت إسرائيل مستقلّة في إيرلندا لمّدة أربعة قرون

 .  إلى أشور يرلندّيون مستعمرة قديمة لم تسبَ كان اإلسرائيلّيون اإل. صدقّيا

وتزدهر في الوقت  اآلن تنموسوف  ايم ومنّسى، التي تملك البكورّية،، على رأسها سبطّي أفرإسرائيل

 (.٠٦: ٠١حزقيال " )أنا الّرّب تكلّمت وفعلت. "المناسب

رغم أّنها مفقودة واعتبرت أّمة وثنّية، فهم شعًبا كانوا لينموا إلى األعداد . إسرائيلهي في  البكورّيةنعم، 

ًرا منتشًرا العظيمة وجماعة األمم، مالكي أبواب األمم المعادية، ويصبحون شعًبا مستعم   األّمة –الموعودة 

وعندما يصبحون أقوياء ومتسلّطين وطنّيًا، تذّكر أّن . مباركين بموارد وثروة وطنّيةفي كّل أنحاء العالم، 

 !كرسّي داود سيوجد مغروًسا في وسطهم

، "الخرق"، بحًثا عن إسرائيل؟ أين هم اليوم؟ كيف اُصلح ليغرسهاكية لكن إلى أين ذهب إرميا مع الّذرّية المل

 وكيف ارتفع ولد زارح إلى العرش؟ هل بإمكاننا أن نعرف؟

يمكننا باإلضافة إلى ذلك، تتّبع خطى ! المكان الّصحيح المحّدد هو معلن في نبوءة الكتاب المقّدس! يمكننا ذلك

 !إرميا في الّتاريخ الفعليّ 
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 لّتاسعالفصل ا

 أرض إسرائيل الجديدة

 
نحن نعلم أّنهم . نحن اآلن جاهزون للبحث عن المكان الفعلّي لألسباط المفقودة، لبيت إسرائيل المبعد

 !وعندما سنجدهم، سوف نجد كرسّي داود. عتبروا وثنّيينموجودون اليوم كأّمة، وجماعة أمم، أقوياء، ويُ 

الّنبوءات لُتفهم حّتى  هذه لم تكن. ّشعوب، في هذه االّيام األخيرةتخبر الكثير من مقاطع الّنبوءة عن هذه ال

 !بواسطة الذين يكشفها لهم هللا ،هي نبوءات تحمل رسالة لتصل إلى هذه الّشعوب .هذا" زمن الّنهاية"

 :في البدء، ثّبت هذه األمور في ذهنك

(. ٠: ٠عاموس . )ائيل الّتسعة عشرالّنبي عاموس، في أّيام الملك الّثالث عشر من بين ملوك بيت إسر كتب

المملكة ]بيدها وأ[ لم يكن يهوذا قد خطئ بعد –بيت إسرائيل ]هوذا عينا الّسّيد الّرّب على المملكة الخاطئة "

ألّنه ها أنذا آمر فاُغربل بيت إسرائيل بين جميع األمم كما ... عن وجه األرض[ أو الحكومة، وليس الّشعب

 (.٩ -٨: ٩عاموس " )ال تقع على األرضيغربل في الغربال وحّبة 

لكّنها ال عالقة لها مع اليهود، أو بيت يهوذا، إّنما هي . تتطّبق عادة هذه الّنبوءة، على حال اليهود المشّتتين

إلى أشور، ومن ثّم هاجروا من هناك وتشّتتوا وسط  الذين سبيوا–العشرة األسباط  إسرائيلتشير إلى بيت 

كانت لتغربل بين أمم ( ال يهوذا)ّن إسرائيل تقول هذه الّنبوءة أ. ود إلى بابلذ اليهأمم آخرى، قبل أن يؤخ

 ".وحّبة ال تقع على األرض: "إّنما حماهم هللا وحفظهم –يخسر اإلسرائيلّيون هوّيتهم  –آخرى 

 

 وطن جديد

من الواضح أّن  (.٦: ۳شع هو" )لكسيقعدون أّياًما كثيرة بال مَ "الّزمن، أّن أبناء بيت إسرائيل  كان خالل هذا

رغم أّن العديد منهم . شير إلى هذاكثير من مقاطع العهد الجديد ت. قد تغربلوا حقًّا بين كّل األمم ء الّناسهؤال

تشّتتوا وسط أمم كثيرة في القرن األّول ميالدّي، قسًما منهم أصبح مقيًما في مكان محّدد خاّص لهم، في زمن 

 .األساسيعام بعد سبيهم  ٠٦٢–إرميا 

يقول . في الّنهاية، أن يأتوا إلى أرض جديدة خاّصة بهم لكّن كان لهؤالء اإلسرائيلّيين الذين يملكون البكورّية

 وغرستهوعّينت مكاًنا لشعبي إسرائيل : "٩: ٠١وفي أخبار األّيام األّول  ٠٢: ١الّرّب، في صموئيل الّثاني 

وضوع يظهر م". بعد [ينتقل] سكن في مكانه وال يضطربيف[ كانت مهّمة إرميا أن يغرس الكرسّي بينهم]

ليس إلى فلسطين، إّنما إلى أرض مختلفة حيث سيجتمع هؤالء اإلسرائيلّييون  المقطع بكامله أّن هذا يشير،

 .تلك األرض خالية ُملًكا للوثنّيين تبقىانتقالهم من أرض الميعاد في فلسطين، بينما  المشّتتون، بعد
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كثيرة من دون ملك، وفاقدين  اعد انتقالهم من فلسطين، وغربلتهم بين األمم، ساكنين أّيامً ب! الحظ بانتباه

وسّجل، أّنهم بعد وصولهم إلى هذا . في أرض بعيدة غريبة لتصبح اآلن خاّصتهم" يغرسون"هوّيتهم، سوف 

 .هذا ليحصل بالّطبع، خالل العالم الحالي! المكان، لن يرحلوا بعد

ًرا، ينتشرون في كّل أنحاء العالم، بكورّية هؤالء سيصبحون شعًبا مستعحاملي الأّن  أخرىفيما تدّل نبوءات  م 

كرسّي  الحكومة لعرش " بيت"من الواضح أّن هذا اإلنتشار سيكون من هذا المكان المحّدد، الذي سيكون 

 .داود

لن ينتقلوا هناك، غرس كرسّي داود ، ويُ "المكان خاّصتهم"ون إلى هذا عندما يصل! دّون هذا بوضوح

 !عام ٠٠٢٢داود منذ أكثر من  رميا كرسيّ ن هذا الّشعب اليوم، هو حيث غرس إلذا، فإّن مكا. بعدهاأبًدا

لذا، فإّن الّنبوءات التي تتعلّق بهذا اليوم، أو بمكان وجود هذا الّشعب قبل مجيء المسيح بقليل، سوف تخبرنا 

ليزرع الكرمة في الّسامرة،  –ى فلسطين عند مجيء المسيح كان بيت إسرائيل ليعود إل. بمكان غرس إرميا

في ذلك اليوم الالحق، سوف تكشف عن  الّنبوءات التي تخبرنا من أين كانوا سيهاجرون. وطنهم األصليّ 

 .المتتالَيين للكرسيّ " اإلنقالَبين"سوف ُيحّدد أيًضا مكان "! المفقودة"مكان إسرائيل العشرة االسباط 

 

 سرائيليتحّدد مكان إ

البكورّية، ومالكي كرسّي داود األن، والذين  ر أين تحّدد الّنبوءة مكان حامليدون المزيد من الّتشويق، لننظ

، "أفرايم"بأسماء مختلفة،  –اليهود  –تذّكر أّنهم تمّيزوا عن يهوذا . نالوا أغنى بركات األرض الوطنّية

 ".إسرائيل"، (وطنهم الّسابق" )الّسامرة"، (أّم يوسف" )راحيل"، "يعقوب"، "يوسف"

فرايم قد يجب أن يكون أ. غرًبا" الّريح الّشرقّية"تسير ". تابع الّريح الّشرقّية... أفرايم: "٠: ٠٠وفًقا لهوشع 

قضيب ]وأجعل على البحر يده : "عندما حلف الّرّب إلى داود أّنه سيخلّد كرسّيه، قال. رحل غرًبا من أشور

 ".البحر"وُيغرس في " ليقام"كان الكرسّي (. ٠٠: ٨٩المزامير [" )الُحكم

اذهب وناد بهذه . قد بّررت نفسها العاصية إسرائيل أكثر من الخائنة يهوذا: "قال الّرّب بواسطة إرميا

تمّيزت (. ٠٠ -٠٠: ۳إرميا " )، وقل ارجعي اّيتها العاصية إسرائيل يقول الّربّ الّشمالالكلمات نحو 

لكن عندما  –نت إسرائيل بالّطبع، شمال يهوذا الذي كان ال يزال في فلسطين كا .إسرائيل بوضوح عن يهوذا

عام، وقد هاجرت منذ  ٠۳٢ُكتبت هذه الكلمات بيد إرميا، كانت إسرائيل قد انتقلت من فلسطين ألكثر من 

 .شور األصليّ مكان أ( وغرب)ع األشورّيين، شمال زمان م

، من أجل أن يجد موقع (شمال أورشليم" )الّشمالنحو "سول وكان في هذه األّيام األخيرة، أن يذهب الرّ 

 .نجد اآلن إًذا، أّن الموقع هو نحو الّشمال، وأيًضا نحو الغرب، وفي البحر. إسرائيل وينادي بهذا الّتحذير

[ بيت إسرائيل إلى]هب بيت يهوذا مع بيت إسرائيل في تلك األّيام يذ: "من الفصل نفسه، يقول ٠٨في اآلية 

اآلتي، عند مجيء المسيح، في الخروج ". ان مًعا من أرض الّشمال إلى األرض التي ملّكت أباءكم إّياهاويأتي

 !الّشمالوف يعودون إلى فلسطين خارج أرض س
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من الغرب، ]فيسرع البنون من البحر "، قال الّرّب متحّدًثا بواسطة هوشع، "كيف أجعلك يا أفرايم"بعد قوله، 

 (.٠٢، ٨: ٠٠هوشع ) ["في اللغة اإلنكليزّية

يجب أن تؤخذ (. ٨: ۳٠إرميا " )ها أنذا آتي بهم من أرض الّشمال وأجمعهم من أطراف األرض: "وأيًضا

" إسرائيل"، وهي تتوّجه إلى (٠: ۳٠؛ ٠٦: ۳٢إرميا " )األّيام األخيرة"هذه الّنبوءة بعين اإلعتبار في 

أطراف " –لميح آخر يضاف هنا ت(. ٠اآلية " )ّسامرةال"، و (٩، ٤اآليات " )أفرايم"، إلى (٩، ٦، ٠اآليات)

إثبات أّنهم مسيطرون في البحر ويشير إلى أّنهم انتشروا إلى الخارج بشكل واسع،  –( ٨اآلية " )األرض

 .باإلستعمار

هؤالء من بعيد يأتون وهؤالء من : "، يقول هللا(٤، ۳: ٦٩إشعياء)، ال بيت يهوذا إسرائيلمتحّدًثا عن بيت 

لغة التي أوحى بها هللا هذا في العبرّية، ال(. ٠٠: ٦٩إشعياء " )وهؤالء من أرض سينيم المغربومن  الالّشم

من الّشمال ومن "اُشير إلى هذه العبارة بجملة،  ، لكن"شمال غرب"يوجد كلمة تعني  ، الفي األصل

ا، شمال غرب". المغرب " أسترالي"سينيم إلى كلمة س الّترجمة الالتينّية للكتاب المقدّ  تنسب! ما يعني حرفّيً

 .إًذا، لدينا اآلن مكان شمال غرب أورشليم، وحّتى منتشًرا حول العالم". أستراليا"أو 

باألخّص، شمال غرب  –إرميا لكرسّي داود " غرس"إسرائيل يوم  –اليوملذا، فقد حّدد مكان إسرائيل 

 !لنحّدد موقع هذه األرض بالّتحديد! أورشليم، وفي البحر

دعيت إسرائيل، الّشعب الذي ُوّجه ". اسمعي لي أّيتها الجزائر: "،بالّتالينفسه من سفر إشعياء ٦٩الفصل  يبدأ

أو " جزائر"ترجمت كلمة . في اآلية الّثالثة" إسرائيل"في اآلية األولى، و" أّيتها الجزائر"بالكالم إليه، 

 ".األراضي الّساحلّية" إلى في بعض األحيان،" جزر"

ألّني صرت إلسرائيل أًبا ": "الأرض الّشم"من سفر إرميا، الذي يحّدد موقع إسرائيل في  ۳٠ يقول الفصل

 (.٠٢ -٩: ۳٠إرميا ..." )اسمعوا كلمة الّرّب أّيها األمم وأخبروا في الجزائر البعيدة. بكري هو فرايموأ

 -٠: ٦٠إشعياء " )الذي اخترتهوأّما أنت يا إسرائيل عبدي يا يعقوب ... انصتي إلّي أّيتها الجزائر: "وأيًضا

٨، ٠.) 

إًذا (. ١اآلية " )برأس الّشعوب"وُتهتف " الجزائر البعيدة"، كان على الّرسالة أن ُتعلن إلى ٠٢: ۳٠في إرميا 

، رأس الّشعوب، "في البحر"ر، التي هي بيت إسرائيل موجود في الجز يوم إرميا، يأخيًرا اليوم، كما ف

بالّطبع، ال يمكن أن نخطئ في . ن في الّسواحل، ويسيطر بذلك على البحرشعب يسك. شمال غرب أورشليم

 !تلك الهوّية

ا نحو شمال غرب أورشليم عبر قاّرة أوروبا، وصوالً إلى البحر، ومن ثّم إلى . خذ خريطة ألوروبا ضع خّطً

 !يأخذك الخّط مباشرة إلى الجزر البريطانّية! الجزر التي في البحر

هي  –بريطانيا وأميركا  –لى أّن شعوب العرق األبيض اليوم، الّناطقة باللغة اإلنكليزّية هناك دالئل كثيرة ع

إّنما ال نملك سوى مكان صغير في هذا ". المفقود"حقًّا أسباط البكورّية، أفرايم ومنّسى من بيت إسرائيل 

 .الكتاب لبعض منها
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 أسماء بريطانيا العبرّية

الكلمة العبرّية . بيت إسرائيل هو شعب العهد. برّي ألسماء الّشعب البريطانيأمر ممتع للغاية، هو المعنى الع

 ۳۳: ٨في سفر القضاة . بعد موت جدعون، تبعت إسرائيل بعل، اإلله الوثنّي الّزائف. بريثهي " للعهد"

 ".بعل"كاسم علم بالّترافق مع اسم ( بريث" )العهد"، استخدمت كلمة ٦: ٩و

ينتمي "أو " له"مضافة على الكلمة، " إيش"في اإلنكليزّية، تعني . هي إيش" إنسان"ني الكلمة العبرّية التي تع

ريث لذا فإّن كلمة با. جئةُتلفظ أحرف العلّة في الّتهفي اللغة العبرّية األصلّية، ال ](.أّمة معّينة أو إنسان" )إليه

ريث  .[ُتلفظ في الواقع، ب 

ريثلكن العبرانّيو] بل " شام"كما أّن كثيرون من اليهود اليوم، ال يقولون [. إّنما ب ريت ،ن، ال يلفظون الكلمة ب 

" للعهد"فالكلمة العبرّية . للّصدفة، إّن هذه الميزة العبرّية القديمة هي أيًضا ميزة بريطانّية عصرّية". سام"

 ".ب ريت"ُتلفظ، في شكلها بطابع إنكليزي، 

إًذا، هل هي مجّرد صدفة أن ". إيش-ْبريت"ذلك ببساطة ، تكون ب"أو شعب العهد" إنسان العهد"لوالكلمة 

 !"الجزرالبريطانّية"؟ وهم يسكنون في (البريطانّيون" )يتيشر  بْ "ُيدعى شعب العهد الحقيقّي اليوم، 

لن ُتعرف هوّيتهم  كان لُيدعى باسم مختلف، بما أّنه. لم يكن بيت إسرائيل ليفقد هوّيته فقط، إّنما اسمه أيًضا

 .مشيًرا إلى هذه األّيام األخيرة، وإلى األلفّية ،٠: ٤٠كما قال هللا بوضوح في سفر إشعياء  كإسرائيل،

، وفي الّرسالة إلى ١: ٩، وقد تكّرر هذا اإلسم في رسالة رومية "ُيدعى لك نسل بإسحق"قال هللا البراهيم، 

حدروا من إسحق، فهم بذلك ان". بيت إسحق"، ٠٤: ١ُدعي اإلسرائيلّيون في عاموس . ٠٨: ٠٠العبرانّيين 

ساك في اإلنكليزّية" )إسحق"من " إ"احذف حرف . بناء إسحقأ بما أّن أحرف العلّة ال تلفظ في )، (أَي 

 (!الّسكسونّيون( )في اإلنكليزّية أي أبناء إسحق" )ساك سونز"، فنحصل على اإلسم المعاصر (العبرّية

حذف  ، مع"أبناء إسحق"( سونز أوف أيسك)من  شتقّ ت"ساكسون"كلمة هولت ييتس، أّن . يقول الّدكتور و

 ".أ"حرف 

. ألمانياخلطون األنكلوساكسونّيون باأللمان، أو بالّسكسونّيون القدماء الذين ال يزالون يعيشون  في كثيرون ي

 ءهؤال". الّسكين"أو " الّسيف"، تعني "ساهس"ن األلمان من كلمة ألمانّية قديمة رفيعة يشتق اسم الّسكسونّيي

 .تلف كلّيًا عن األنكلوساكسونّيين الذي هاجروا إلى بريطانيااأللمان حاملو الّسيف، هم شعب مخ
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 "حّية على الّطريق ،دان"

ويحّدد مكانها في هذه األّيام األخيرة، يجب أن نتوقّع نوًعا من " المفقودة"أن توجد إسرائيل  أراد الّربّ  بما أنّ 

سبيهم  شور، أرضمن أ طول الّدرب الذي سارت عليه إسرائيل القديمة، ُتركت على العالماتأو  الّشارات

 .األصلي

. اجعلي لنفسك أنصاًبا صًوى انصبي لنفسك: "٠٠: ۳٠، قال الّرّب في إرميا (٠٢اآلية )فرايم بحديثه إلى أ

أقاموها، في الكتابات المقّدسة عالمات أو إشارات نجد ". اجعلي قلبك نحو الّسّكة الّطريق التي ذهبت فيها

 .طول الّطريق التي سلكوها في سفرهم

إّنه ". يكون دان حّية على الّطريق: "ما سيأتي على كّل سبطب، يقول يعقوب وهو يتنّبأ ٠١: ٦٩في الّتكوين 

 .ألمر هاّم أن يدعو دان، أحد األسباط العشرة، كّل مكان مّروا به تّيمًنا بأبيهم دان

نقرأ في  . ، غرب أورشليمبلد ساحلّي، على البحر األبيض المتوّسط ًعا فياحتّل سبط دان في األصل، قطا

كاسم  دانودعوا لشم ... وخرج ُتخم بني دان منهم وصعد بنو دان وحاربوا لشم وأخذوها"، ٦١: ٠٩يشوع 

 ".دان أبيهم

". يوممحلّة دان إلى هذا ال"الّدانّيون أخذوا قرية يعايرم، ودعوها ، مكتوب أّن ٠٠ -٠٠: ٠٨في القضاة 

ودعوا اسم المدينة "رجل من الّدانّيين، إلى اليش، وأخذوها  ٤٢٢الحًقا، جاءت المجموعة نفسها المؤلّفة من 

 –" حّية على الّطريقكال"إًذا الحظ كيف ترك هؤالء الّدانّيون عالمات (. ٠٩اآلية " )باسم دان أبيهم دان

 .أقاموا إشارات يمكننا أن نقتفي أثرها اليوم

 في الكلمة" دان"لذا، فإّن كلمة . ا ُتضاف في الكالمإّنم. برّية، ال تكتب أحرف العلّةه في اللغة العتذّكر أنّ 

ن"أو " دان"يمكن لفظها ". دن"تهّجأ ببساطة،  [والعربّية]الموازية في اللغة اإلنكليزّية  " دون"أو " أو َدن" د 

 .، وتظّل مع ذلك نفس الكلمة العبرّية األصلّية"ُدن"أو 

عاشت إحدى . تّل سبط دان منطقتين أو مقاطعتين مختلفتين، في األرض المقّدسة قبل سبي األشورّييناح

 (.٠١: ٠القضاة )في سفن  ّص بّحارة، وقد كتب أّن دان سكنكانوا باألخ. المستعمرات على ساحل فلسطين

لمتوّسط غرًبا وشماالً إلى عندما أسر أشور إسرائيل، ركب هؤالء الّدانّيون سفنهم وأبحروا البحر األبيض ا

وقد تركوا طول (. ٠٠: ۳۳الّتثنية " )دان شبل أسد يثب من باشان: "قبل موته، تنّبأ موسى عن دان. إيرلندا

ن"و" ُدن"و" َدن"البحر األبيض المتوّسط، أثرهم في سواحل   ".د 

، ما "توثا دي دانانز"انوا مستوطني إيرلندا الجدد، في هذا الّزمن، ك ، أنّ إيرلندا وتاريخها تظهر حوليات

دانز ": اإلشارات"رلندا هذه يونجد في إ". شعب هللا"، أي "توثا دي"ذاتها هي أحياًنا تبدو ". سبط دان"يعني 

نغل، دانسمور   بعد أكثر"أي )لوف، دانساور، داندوك، داندرام، دون إيغل باي، دون إيغل سيتي، دان غلو، د 

 .قاضي:  اللغة اإليرلندّية تعني نفس معنى دان في العبرّية وبعد، فإّن اسم دان في"(. دان من
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ن الّشمالّية إلى أشور، ومن ثم سافروا مع باقي العشرة األسباط، من أشور عن يإّنما قد سبيت مستعمرة الّدانيّ 

 .الّطريق البّريّ 

األنهر،  هناك نجد. بعد خروجهم من الّسبي األشوري، سكنوا لبعض الوقت أرًضا غرب البحر األسود

 .دنايبر، دنايستر والّدون

دان أو، دان إن، دان أستر، دان : ثّم نجد في كّل من الجغرافيا القديمة والجغرافيا األحدث، هذه اإلشارات

 ".عالمة دان"دانمارك تعني . نزوالً إلى الدينزداري، دان إز، الّدون، الّدان، واليو دون، إيري دون، 

الداندي، ودان ريفن؛ في سكوتلندا،  مختلفة، أسماء ات فيطانّية، أقاموا عالمعندما جاءوا إلى الجزر البري

وهكذا، فإّن آثار دان، كالحّية على الّطريق، اقامت . مرة كما في إيرلندانجد الدانز، الدونز، والدينز مث

 !إشارات تقود مباشرة إلى الجزر البريطانّية

 

 حولّيات إيرلندا القديمة

، ما نجده في الحولّيات القديمة واألساطير وتاريخ إيرلندا، وسوف تظهر لنا مواقع لننظر اآلن باختصار

 ".المفقودة"ئيل ارإرميا والموقع الحالّي إلس" غرس"

ا، رغم أّنه ملّون ببعض األساطير لكن مع وقائع تاريخ الكتاب المقّدس . تاريخ إيرلندا الحقيقي القديم واسع جّدً

. إيرلندا القديمة اريخ الحقيقي، عند دراستنا لحولّيةالتّ نفّرق بين األسطورةوأن  في الّذهن، نستطيع ونبوءته

بكثير، . م.ق ١٢٢قبل عام : بإبعادنا ما هو أسطوري بالّتأكيد، نجمع من تواريخ إيرلندا المختلفة ما يلي

ى وسكنت وصلت على متن السفن، طردت قبائل أخر( سبط دان) "تواثا دي دانان"مستعمرة قوّية ُتدعى 

 .ارح، إلى إيرلندا من الّشرق األدنىام داود، وصلت مستعمرة من ساللة زالحًقا، في أيّ . هناك

 اُشير أحياًنا إلى رجل كبير الّسن، شيخ بشعر أبيض،بكلمة ،(زمن غرس إرميا. )م.ق ٠٤٩ثّم، عام 

، هّجئت "سيمون براخ"دعى معه كانت األميرة، بنت ملك شرقّي، ومرافق له يُ . ، جاء إلى إيرلندا"القّديس"

اسم حيوان  –كان لألميرة اسم عبرّي، تافي . في كتب تاريخ مختلفة كالّتالي، بريك، بيريخ، براخ أو بيراخ

 .واسمها الكامل كان، تي تافي –أليف 

ث تي تافي هذه، ابنة لصدقّيا، مع تي سابقة، ابنة إييعرفون هوّيتنا الوطنّية،  نخلطت الكتب المعاصرة للذي

 .الذي عاش في أّيام داود

هناك تعّرف . ملك إيرلندا، الذي كان في أورشليم في زمن الحصارموعة الَملكّية التي تضّمنت ابن هذه المج

رافقهما ولدهما الذي كان يبلغ . بقليل، عندما سقطت المدينة. م.ق ٠٨٠تزّوج بها بعد عام . على تي تافي

عدا العائلة الملكّية، حمل إرميا معهم بعض األشياء الممّيزة، بما فيها  .الّثانية عشرة من العمر، إلى إيرلندا

رأ أن تكون اللغة العبرّية تق( ؟)بة غريمصادفة ". حجر القدر"أي " ليافايل"قيثاًرا، تابوًتا وحجر رائع ُيدعى، 

ا اإلسم من الجهتين، يبقى إقرأ هذ. من اليمين إلى الّشمال، بينما تقرأ اللغة اإلنكليزّية من الّشمال إلى اليمين

 ".ليافايل"
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هي أّن الكثير من الملوك في تاريخ إيرلندا، سكوتلندا  -أو أّنها مجّرد صدفة؟  –صدفة غريبة أخرى 

يوجد الحجر اآلن في كنيسة . بمن فيهم الملكة الحالّية –وإنكلترا، قد توّجوا جالسين على هذا الحجر 

" يعقوبحجر "اُلصق عليه الكلمات الّتالية . ويج فوقه ومن حواليهلّتتتر في لندن، وقد بنيت كرسّي اوستمنس

 (.٠٨: ٠٨الّتكوين )

لطالما تّم خلط . عندما جلس على عرش أبيه" هريمون" اُعطي للّزوج الَملكي لألميرة العبرّية تي، لقب

استمّر . ابنة عّمه إيثالذي تزّوج تي،  –هريمون الذي كان قبله بكثير، في أّيام داود  يجيد هريمون هذا مع

على عرش إيرلندا، واستمّرت نفس هذه الساللة الحاكمة ابن هذا الملك األخير هريمون واألميرة العبرّية، 

طاع، مع كّل ملوك إيرلندا؛ انقلبت وغرست من جديد في سكوتلندا؛ انقلبت مّرة أخرى وانتقلت إلى بدون انق

 .لة اليوم، في ُملك الملكة إيليزابث الّثانيةلندن، إنكلترا، حيث تستمّر نفس هذه الّسال

اثنا الّتاج الذي وضعه ملوك ساللة هريمون وملوك إيرنلدا القديمة اآلخرين،  على أمر مهّم آخر، هو أنّ 

 !عشرة نقطة

 

 الملكة إيليزابث على كرسّي داود

قدر أحد أن ينكر أّن هذه في ضوء الّرابط بين تاريخ ونبوءة الكتاب المقّدس، والّتاريخ اإليرلندي، هل ي

من يهوذا، وهي بذلك وريثة كرسّي داود؟ أّن الّشيخ المسّن هو  نة الملك صدقّيااألميرة العبرّية كانت اب

ارح، وتزّوج الملك هيريمون كان منحدًرا من ز تيره، باروخ؟ أنّ افقه كان كاتبه أو سكربالواقع إرميا، ومر

من  ُغرسأّنه عندما انقلب كرسّي داود ألّول مّرة من قبل إرميا، هنا ابنة فارص، مصلًحا الخرق القديم؟ 

كوتلندا، وانقلب ثالثة وغرس في لندن؟ عندما يعود المسيح ، وانقلب ثانية وغرس في سجديد في إيرلندا

 (.۳٠: ٠لوقا )، موجود، ال كرسي ال وجود له حيّ ليجلس على ذلك الكرسي، سيستولي على كرسي 

هل يمكننا إًذا بهذا، أن نتّمم . الوحيدة في كّل تاريخ األرض جماعة األممبريطاني، هو وكومونولث األمم ال

 ممّيزات البكورّية، وال نكون شعب البكورّية؟

، إّنما وصلوا إلى سلطة عالمّية ٠٨٢٢توّسعت الواليات المّتحدة بسرعة، في موارد وغنى وطنّي بعد عام 

أصبحت سلطة عالمّية عمالقة عند نهاية الحرب . ولث البريطانيبين األمم، بعد أن توّصل إليه الكومون

 .العالمّية األولى

 

 الواليات المّتحدة هي منّسى

من البركات النبوّية التي تمّررت من يعقوب وهو على فراش الموت، من الواضح أّن أفرايم ومنّسى كانا 

 .في األخيرويل، ويفترقا يرثا البكورّية سوّية، ليبقيا مع بعضهما لزمن ط بقدر كبير، أن

ثم، أخيًرا، تكلّم عنهما . ، مّرر يعقوب البكورّية أّوالً إلى ولدا يوسف مًعا، متحّدًثا معهما سوّية٦٨في الّتكوين 

 .األمم جماعة؛ وأفرايم، العظيمةليكون منّسى األّمة الواحدة  –بشكل منفصل 
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. شجرة مثمرة غصن شجرة مثمرة على عين يوسف غصن"هذه األّيام األخيرة، قال يعقوب، وفي نبوءة 

أفرايم ومنّسى مًعا وجنًبا إلى  –بكالم آخر، يوسف (. ٠٠: ٦٩الّتكوين " )أغصان قد ارتفعت على حائط

ًرا –جنب  صان تطوف خارج الجزر أغفي هذا اليوم األخير، مستعمراتهم  كان ليكون شعًبا مستعم 

 .حول األرضالبريطانّية، 

قد أتّم . ٦٨مًعا، إلى أعداد كثيرة، ثّم افترقا، وفًقا لبركة يعقوب الّنبوّية في سفر الّتكوين  نما أفرايم ومنّسى

 .شعبنا هذه الّنبوءة

لكن كيف يمكننا أن نكون منّسى عندما يكون جزًءا كبيًرا من شعبنا قد أتى من دول عديدة غير إنكلترا؟ 

لكّن أجدادنا كانوا ليتغربلوا . نكلترا الجديدةإ فصل نإلى زمفرايم ن منّسى مع أبقي جزء كبير م: الجواب هو

قد تغربل شعبنا (. ٩: ٩عاموس )في أمم عديدة، كما يتغربل الّذرة في الغربال، إّنما ال تقع حّبة وال تضيع 

نكلترا مع بعضهم، إّنما كثيرون آخرون من والكثير من منّسى، إلى إ هاجر أفرايم أخيًرا، .حقًّا بين أمم كثيرة

أن  بعدنّسى الذين تغربلوا بين دول أخرى، لم يتركوهم حّتى جاءوا إلى الواليات المّتحدة كمهاجرين، م

هاجروا إلى هذه البالد،  نهذا ال يعني أّن كّل الغرباء الذي. الّدولة المستقلّة ،أصبحت مستعمرة إنكلترا الجديدة

لطالما ضّمت وثنّيين، أصبحوا إسرائيل، غير أّن . هم من ساللة منّسى، إّنما كثيرون هم من دون شكّ 

 .إسرائيلّيين من خالل عيشهم في أرض إسرائيل والّتزاوج معهم

. عوًضا من دحض أصلنا من منّسى، فإّن هذا الواقع يؤّكده. في العالم" إناء ينصهر"أّننا بوهكذا، فقد ُعرفنا 

فرايم ويصبح األّمة الواحدة األعظم كان على منّسى أن يفترق عن أ. امرالّدليل على أّننا منّسى هو غ

كان . منّسى في الواقع، الّسبط الّثالث العشر كان. فقط قد تّممنا هذه الّنبوءةنحن . تاريخ األرض فيواألغنى 

يوسف إلى سبطين، وانفصل منّسى  إّنما عندما انقسم. هااكان يوسف إحد. هناك اثنا عشر سبًطا في األصل

 .الّسبط الّثالث العشر صبحليصبح أّمة مستقلّة، فقد أ

 كأّمة، مع ثالثة عشر مستعمرة؟ مجّرد صدفة أّنه بدأهل يمكن أن تكون 

ملك  كانت البكورّية أنّ حين في ؟ "األسباط العشرة المفقودة"لكن ماذا عن األسباط األخرى من المدعّوين 

أسباط إسرائيل  فإنّ ألميركّية، كومونولث األمم البريطاني والواليات المّتحدة ايوسف، وجاءت بركاته إلى 

إّنما  –هم أيًضا، قد تباركوا بقدر جّيد من اإلزدهار الماّدي . الّثمانية األخرى كانوا أيًضا شعب هللا المختار

 .هيمنة البكورّيةبليس 

ليس لدينا المكان الكافي لشرح مفّصل عن الهوّية المحّددة لّكل هؤالء األسباط األخرى في دول قرننا 

يكفي أن نقول هنا، أّن هناك أدلّة وافرة أّن هذه األسباط الّثمانية األخرى قد انحدرت إلى أمم . رينالعش

. أوروبّية شمالّية غربّية مثل هولندا، بلجيكا، دنمارك، شمال فرنسا، لوكسمبورغ، سويسرا، الّسويد، الّنروج

ّية، كما هي اليوم، ال تظهر بالّضرورة، حدود أوروبا الّسياس. شعب إيسلندا هم أيًضا من ساللة الفايكينغ

 .خطوط اإلنقسام بين سالالت هذه األسباط اإلسرائيلّية األصلّية
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 الفصل العاشر

 !عام ٥٢٥٢احتفظوا بالبكورّية لمّدة 
 

 –الّتتّمة األروع لنبوءة الكتاب المقّدس في األزمنة المعاصرة، كان الّنمو المفاجئ ألعظم سلطتين في العالم 

األّمة األغنى  اطورّية عالمّية في كّل األزمنة، واألخرى هيأعظم إمبر تشّكلولى هي كومونولث أمم األ

إلى امتالك أكثر من  يصّدق، توّصلت شعوب البكورّية هذه، بشكل فجائّي ال. واألقوى على األرض اليوم

المثير من الّظلمة الّظاهرة في زمن  روجالخهذا ! تقريًبا ثالثة أرباعها –الّثروة الّزراعّية وموارد العالم ثلثي 

 .لم يحدث أبًدا، في كّل الّتاريخ، أمر كهذا. لهيّ تدّخالإللهاماإل على ،ال جدال فيها داللةقصير كهذا، يعطي 

؟ لماذا لم تأت هذه ٠٨٢٢لكن لماذا لم تأت هذه الّثروة والّسلطة الوطنّية إلى ورثة البكورّية، إاّل بعد عام 

 في أّيام موسى أو يشوع أو داود أو إيلّيا؟ –نّية إلى أسباط أفرايم ومنّسى، قبل آالف الّسنين الهيمنة الوط

 

 "كومونولث أمم"و" أّمة"

كان  .أحفادهموليس إلى األسباط األخرى و –أفرايم ومنّسى  اُعطي لسبَطيّ  قد تذّكر اآلن أّن وعد البكورّية

 .مالّيةسبطي البكورّية جزًءا من مملكة إسرائيل الشّ 

 (.٠٠: ۳٠الّتكوين " )أّمة وجماعة أمم تكون منك: "الحظ مّرة أخرى العهد األساسي

ولُيدع عليهما "... ألفرايم ومنّسى، أبناء يوسف، وهو يمّرر لهما وعد البكورّية، ( إسرائيل) قال يعقوب

 –( األميركّيون)ومنّسى ( البريطانّيون)أحفاد أفرايم  –إّنهم هم نرى من هنا (. ٠٤: ٦٨الّتكوين " )اسمي

وليكثرا "... ، مكمالً أضاف يعقوب. وليس اليهود، الذين اُشير إليهم في الّنبوءة، تحت أسماء يعقوب أو إسرائيل

 ".كثيًرا في األرض

وهو أيًضا [ أّمة]هو أيًضا يكون شعًبا : "... من ثّم، متحّدًثا عن منّسى وأحفاده وحدهم، قال يعقوب نبوّيًا

من [ كومونولثمجموعة أو ] جمهوًرايكون أكثر منه ونسله يكون [ أفرايم] ولكّن أخاه الّصغير. اكبيرً يصير 

 (.٠٩: ٦٨الّتكوين " )األمم

تكّونت . ثانوّيتين بين أمم األرضوكانت المملكة المّتحدة والواليات المّتحدة صغيرتين . م.ق ٠٨٢٢عام 

ا من الهند ومن كندا والقليل من الجزر المملكة المّتحدة فقط من الجزر البريطانّية، جزء تكّونت . صغير جّدً

أّية  لم تملك أّيًا منهما. وثالثة مضافة إليها ،الواليات المّتحدة فقط من المستعمرات الثالثة عشرة االصلّية

 .ثروة أو سلطة عظيمة

كما لم  ،ة واسعة وسلطة، بدأت هاتين األّمتين الّصغيرتين تنموان إلى ثروات وطنيّ ٠٨٢٢لكن عند بداية عام 

لم تعد تغيب الّشمس  حدّ ما انتشرت اإلمبراطورّية البريطانّية حول العالم، إلى  سريًعا.شعب من قبل ايملكه

ومستقلّين، يحكمون  اأصبحوا أمًما أحرارً  –اُعطيت كندا، أستراليا، أفريقيا الجنوبّية الّسيادة . على ممتلكاتها
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جماعة أو كومونولث أمم، اجتمعوا مع بعضهم، ليس بحكومة شرعّية، إّنما –ا عن إنكلتر باستقاللّيةأنفسهم 

 !فقط بكرسّي داود

لكن لماذا هذه البكورّية الهائلة التي ُوعد بها ابراهيم دون قيد أو شرط، وُوعد بها من جديد إسحق ويعقوب، 

 !مثير –م؟ الجواب مذهل ٠٨٢٢إاّل بعد عام  –إّنما لم ُتمنح آلالف الّسنين 

تفّحص محور نبوءات العهد أن ننفهم هذا اإلنفجار العجائبي في الهيمنة العالمّية، من الّضروري من أجل أن 

 .من سفر الالوّيين ٠٤الفصل  –القديم 

 

 الّنبوءة للحاضر

قليلون . ا لشعب إسرائيل في زمن موسىرً تتعلّق هذه الّنبوءة المذهلة بزمننا نحن، كما وهي تعطي تحذي

االت، في العديد من الح ،وليس –ّن نبوءات العهد القديم تتعلّق باألخّص، بالقرن العشرين هذا يدركون أ

 .بأزمان العهد القديم، على اإلطالق

تعلّموا، تقريًبا . تعلّموا في المدارس الالهوتّية الّتابعة لطائفتهم المعّينةالكهنة وقادة الكنائس اليوم، قد معظم 

نحن كنيسة : "سيقول العديد من هؤالء. طائفّية، وليس من الكتاب المقّدس جميعهم مع بعضهم، من كتب

، مفترضين أّن نبوءات العهد القديم تتعلّق فقط بأزمان العهد القديم، وال تحمل أّي معنى لنا "الجديدالعهد 

 ألزمنة، وليسقد كتب العديد من نبوءات العهد القديم من أجل اإلسرائيلّيين في تلك ا! ا خطأ ووهمهذ. اليوم

أنبياء  سأسكنيسة هللا للعهد الجديد، هي مبنّية في الواقع على . لهم أو كانوا هم يقرأونها فقطقرئت  أّنها

 (.٠٢: ٠رسالة أفسس ) أيًضا والّرسلالعهد القديم 

 لم يكن لديه أّي وسيلة إليصال. عبيًدا ،كتب دانيال بعد أن انتقلت إسرائيل ويهوذا كالهما، من فلسطين

وباإلضافة إلى ذلك، كان المعنى مخفّيًا ومكتوًما حّتى زمننا نحن، األن  –نبوءاته إلى أبناء أّمته المسبّيين 

 (.٩ -٨: ٠٠دانيال )

إّنما كانت نبوءتهلتصل . كان حزقيال نبّيا، إّنما ليس ليهود بيت يهوذا، رغم أّنه كان في وسطهم أثناء سبيهم

كانت نبوءته لتصل . عام، وغابوا عن النّظر في زمن حزقيال ٠۳٢قبل الذين طردوا  –إلى بيت إسرائيل 

 !ة هللا الذين يعرفون األن هويّتهمنهبواسطة ك، في هذا القرن العشرين، اليومإلى بيت إسرائيل 

، رغم أّن موسى كتبها قبل دخول اإلسرائيلّيين إلى أرض الميعاد، هي نبوءة ٠٤وهذه الّنبوءة في الالوّيين 

في كما سنرى،  قد تّمت الّنهائّية اكانت تحذيًرا للّشعوب في أّيام موسى، لكّن تتّمته. ذات وجهينتتّمة 

الّنموذجّية في الكثير من وومن خالل الّتتّمة المزدوجة، . في زمننا نحن –الماضي، وهي تأخذ مجراها اآلن 

من  ٠٤الفصل ! ألحداث الوشيكةمن ا لّشعوب األميركّية والبريطانّيةالّنبوءات، فهي أيًضا بمثابة تحذير ل

فإّنها تحتوي على رسالة هائلة، حيوّية، حّية، وتحذير لشعبنا . الالوّيين، هو الّنبوءة األساسّية للعهد القديم

 !اليوم
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 الّنبوءة المحورّية

كانت أسباط ! لشعوب أّيام موسى –إّنما بشروط  –في هذه الّنبوءة الّرئيسّية، أّكد هللا على عهد البكورّية 

كانت بإمكان إطاعة قوانين هللا أن . واحدة كأّمة –البكورّية، أفرايم ومنّسى، يومذاك، مع األسباط األخرى 

كانت من الممكن أن تجلب الّثروة الوطنّية الواسعة وبركات البكورّية، ليس فقط ألفرايم ومنّسى، إّنما 

 .منفي ذلك الزّ  بشكل مباشر،ألّمة بأكملها فيها تتشارك ا

كانتا الوصّيتان الّرئيسّيتان . الحظ بدقّة، أّن اثنتين من الوصايا العشر، قد ذكرت من أجل الّتشديد

. لتسجدوا له... ال تصنعوا لكم أوثاًنا: "قال هللا. اإليمان والوفاء هللا في الّطاعة وكانتا اختبارً ! تينيّ اإلختبار

 (.٠ -٠يات اآل..." )سبوتي تحفظون. ألّني أنا الّرّب إلهكم

ا شرطّية، " إذا" –كان هناك شرًطا  من أجل أن يتلقّوا الّتتّمة الفعلّية لهذا الوعد الهائل بالبكورّية  –كبيرة جّدً

اُعطي مطركم في حينه وتعطي . إذا سلكتم في فرائضي وحفظتم وصاياي وعملتم بها: "قال هللا! في زمنهم

سينعمون بمحاصيل وفيرة طوال الّسنة، حصاد . من األرضأتيتكّل ثروة (. ٦ -۳اآليات ..." )األرض غلّتها

يا لها ". وال يعبر سيف في أرضكم... وليس من يزعجكم... في األرض سالًماوأجعل : "٤اآلية . تلو اآلخر

 أّية أّمة تنعم بسالم دائم، دون خوف من الغزو؟! من نعمة

وتطردون أعداءكم : "٨ -١مت أمم أعداء؟ اآليات ماذا لو هاج. بالطّبع، لكّل أّمة في هذا العالم، أعداءها

 ..."يطرد خمسة منكم مئة ومئة منكم يطردون ربوة. فيسقطون أمامكم بالّسيف

تعرّضت  قدإسرائيل  العالم لطالما كانت معتدية، فمن البديهّي أن تكونبما أّن العديد من األمم في هذا 

سوف تصبح قريًبا األّمة المسيطرة، وى كّل المعتدين، تفّوق عسكرّي للّتغلّب عل تملكأّمة  هي .العتداء

وألتفت إليكم واُثمركم : "٩اآلية . ارد وثروة عظيمة من األرضوخاّصة مع م –األكثر قّوة على األرض 

 ".وأكّثركم وأفي ميثاقي معكم

 

ا"إذا"  ؛ شرط كبير جّدً

فإّني ... لي ولم تعملوا كّل هذه الوصايا لكن إن لم تسمعوا: "... الّشروط إذا لم تتوفّر –لكن يأتي البديل 

اُسلّط عليكم رعًبا وسالًّ وحّمى تفني العينين وتتلف الّنفس وتزرعون باطالً زرعكم فيأكله . أعمل هذه بكم

(. ٠١ -٠٦اآليات ..." )وأجعل وجهي ضّدكم فتنهزمون أمام أعدائكم ويتسلّط عليكم مبغضوكم. أعداؤكم

 .كما استعبدوا في مصر قبل أن يحّررهم هللا –مّرة أخرى  سيغزوهم ويحتلّوهم ويسبوهم

 

 ماذا حصل إُذا؟

خلّصهم هللا بشكل . توّجع اإلسرائيلّيون وتذّمروا واشتكوا وشّكوا باهلل، منذ الليلة التي تركوا فيها مصر

من الّسماء أرسل هللا المّن والّسلوى  .عجائبي، من الجيش المصرّي الذي كان يالحقهم، عند البحر األحمر

 .لكّنهم تذّمروا على الّدوام، وأظهروا تصّرف متمّرد. جعل هللا الماء تتدفّق من صخرة كبيرة. ليطعمهم
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استدعى موسى هناك الجبل، حيث . أتى أبناء إسرائيل برئاسة موسى، إلى الّصحراء عند أسفل جبل سيناء

تحت حكمه وعند إطاعتهم ووفائهم لحكومته،  –ه قّدم هللا هنا إلسرائيل، الفرصة لتصبح أّمت. تحّدث معه هللا

 .يحصلون على البكورّية الوطنّية الّرائعة للهيمنة العالمّية

فإّن لي كّل . تكونون لي خاّصة من بين جميع الّشعوب عهديفاآلن إن سمعتم لصوتي وحفظتم : "الّربّ قال 

، مختلفة عن "خاّصة"أّمة  –أّمته ن يصبحوا الحظ أّن هللا لم يجبرهم في أ (.٠: ٠٩الخروج " )األرض

 !كان الخيار لهم. مملكات الوثنّيين المرتّدين

 

 بداية أّمة

عاد موسى إلى المخّيم، وبسط الميثاق الذي اقترحه هللا أمام ذلك الّتجّمع الواسع، من مليونين أو ثالثة ماليين 

 .نسمة رّبما

 (.٨اآلية " )ّب نفعلفأجاب جميع الّشعب مًعا وقالوا كّل ما تكلّم به الرّ "

ط في اليوم الّثالي، وس. كانوا ليسمعوا صوت هللا من الجبل. تّم تحضير الّشعب لمّدة يومين، لحدث هائل

 –صوت هللا الجّبار  دَ عَ برق وغيوم كثيفة تحوم فوق الجبل، رَ رعد وعرض هائل خيالي فوق الّطبيعة، من 

ا  الذي يعّرف من حيث  الّروحيالقانون العظيم  –حكومته في آذانهم، القانون األساسي ل –بشكل عال جّدً

الّطريق التي تجلب الّسالم  –الّطريق لتجّنب الّشّر الذي يطّوق العالم  –للحياة  طريق هللاعلى المبدأ، 

 .والّسعادة واإلزدهار

! عبخاف الشّ ! ، وهو يسلّمهم الوصايا العشرالّرّب اإللهسمع ذاك التجّمع الواسع في الواقع، صوت 

 !ولم تحدث منذ ذلك الحين –كانت تجربة رائعة لم تحدث أبًدا من قبل ! وارتعب

بصوت  أجاب الّشعب مّرة أخرى،. هللا أّمةثّم، أوجز هللا بواسطة موسى، اقتراحه بتفاصيل أكثر، إلقامتهم 

هذا  –العهدهذا  موسى كّل شروط دّون(. ۳: ٠٦الخروج " )كّل األقوال التي تكلّم بها الّرّب نفعل"واحد، 

هذا اإلّتفاق الذي كان أيًضا عهد زواج، مع الّرّب كزوج،  –الذي يجعل المسبّيين الّسابقين، أّمة هلل  اإلّتفاق

 .بإطاعة زوجها( إسرائيل)لزم الّزوجة الذي ي

: قبلهمومّرة بعد، جاء القرار الواحد من . جميع الّشعبأمام  –" كتاب العهد" –قرأ موسى الّشروط واألحكام 

 (.١: ٠٦الخروج " )كّل ما تكلّم به الّرّب نفعل ونسمع له"

 

 زواج العهد القديم هو

: ٠٦الخروج) بالّدم،وُوضع قيد الّتنفيذ –" العهد القديم"المسّمى  –ُصّدق ميثاق العهد، بين هللا وهذا الّشعب 

٨ -٠.) 
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لقد وعدوا بالّطاعة . أّمتهصاروا . الّربّ فقد زّوج شعب بشرّي فان، ب. بوساطة موسى" العهد القديم"كان هذا 

 .كمواطنين المخلصة

لكن البشر الفانّيين، المملوئين كبرياء  .الذي أقامه هللا البراهيم ،تأّسس هذا العهد القديم على وعد البكورّية

ا ليكون يسوع المسيح هو آت قريبً  إًذا فإنّ . دًرا ما يبقون أوفياءوحسد وشهوة وجشع الّطبيعة البشرّية، نا

لكن العهد (. ٠٠: ٩و  ٠٢ -٤: ٨الّرسالة إلى العبرانّيين )وسيط العهد الجديد، المرتكز على وعود أفضل 

شعًبا  –اآلن  يحّضروال يزال  –قد كان هللا يحّضر. ع بشر هالكين ال يفون بوعودهمصنع ملن يُ  الجديد

مات وقام من األموات، وأرسل روح هللا وهو . يتزّوجوا المسيحلهؤالء الخالدين أن إّن . يجعله خالًدا

 (.٠١ -٠٤: ٠رسالة أفسس ) الجديدالعهد " زوجة"، "لكي يقّدسها مطّهًرا إّياها"، القّدوس

في و ،لّطاعة واإليمان والّنمو في الّصفة الّروحّية، اسيقام العهد الجديد مع شعب اُثبت بحياته المسيحّية

 . مقّدًسا وكامالً عل خالًدا وشعب جُ  –المعرفة والّتغلّب 

من خالل مجيء ملك الملوك، يسوع  –يرتكز العهد الجديد على وعد قضيب الُملك الذي اُعطي البراهيم 

 .المسيح، من ساللة داود

 

 انتقلوا إلى الوثنّية

 .نالهالكين فعل هؤالء اإلسرائيلّييلكن الحظ كيف 

بقي موسى هناك لمّدة أربعين . ى إلى أعلى الجبلبعد تعديل العهد القديم بين هللا وإسرائيل، نادى هللا موس

 . ألّن الكنيسة والّدولة اّتحدتا مع اإلسرائيلّين –ولألّمة ( الكنيسة)يوًما، يتلّقى تعليمات مفّصلة للجماعة 

ألّن هذا . قُم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا"بعد أن مضى على ذهاب موسى بضعة أّيام، قال الّشعب لهارون، 

ط الّذهب والحلّي، وصنع فأخذوا أقرا". جل الذي أصعدنا من أرض مصر ال نعلم ماذا أصابهموسى الرّ 

 (.٦ -٠: ۳٠الخروج )، عجالً ذهبّيًا ليعبدوه هارون بها

عند . ، بأصابعه الخاّصةالحجر الذي حفر عليهما هللا الوصايا العشر يّ نزل موسى من الجبل حاماًل لوحَ 

 .يعبدونه بمرح ورقص، فقد صوابه ورمى اللوحين بغضب شديد وكسرهمارؤيته العجل الّذهبي والّناس 

ا تّدعي أّنها مسيحّية اليوم، فقد قالوا أّن هذا العجل هو مجّرد  ، تماًما كما األجساد الّدينّية الكبيرةبالّطبع جّدً

 .يشبه هللا ، ما يمكن أنبالّنسبة إليهمصّور أّنه –تمثيل هلل 

اذهب . الّصنمدونه أمام ، يعيّ (٠: ۳٠الخروج " )للّربّ "أعلن هارون احتفاالً  هبي،بعد صنعهم هذا العجل الذّ 

" المسيح"إلى كنيسة إنجليكّية أو كنيسة للّروم الكاثوليك اليوم، واسأل الكاهن أو المسؤول، إن كانت صور 

ال نعبد . د أصناًمانحن ال نعب! ال"سيقولون بسخط، ف. أم ال أصناًماإن كانوا يعبدون  –أصنام هي " مريم"و

 !"المسيح أو مريم شكلأو تصّور لنا،  فقطّنها تمّثلإ–ال نّدعي أّن الّصور هي حًقا المسيح أو مريم . صوًرا
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ا بسبب هذا اللهلكن اغتاظ ! همأصناملطالما عبد فيه كلّ الوثنّيين، بالّتحديد، األسلوب الذي  إّنه الخروج )جّدً

 .۳٠ -۳٢: ٠٠أنظر أيًضا سفر الّتثنية  !بادةهللا هكذا ع لن يقبل(. ٠٢ -١: ۳٠

 

 لمّدة أربعين سنة أوقفوا

: ٠٢العدد )في الّسنة الّثانية بعد خروجهم من مصر، نقل هللا اإلسرائيلّيين إلى مخّيم جديد في برّية فاران 

على  ليتجّسس –منكلّسبطقائد أو حاكم –ا هللا من موسى، أن يرسل اثني عشر رجالً طلب عنده(. ٠٠ -٠٠

 (.٠ -٠: ٠۳العدد )ويعود بتقرير عن اآلرض وساكنيها  ،أرض الميعاد

–ب يشوع وكال –ما عدا اثنين منهم  عند رجوعهم، أعطى جميعهم. غاب هؤالء الّرجال لمّدة أربعين يوم

 امب الحقيقة، حاول الّشعب أن يرجمهعندما أخبر يشوع وكال. خبيًثاعّما رأوا، وسلّموا تقريًرا  اطئةصورة خ

 .قبلوا الّتقرير الخبيث، وتذّمروا على هللا، وشّككوا وتمّردوا وعصوا فقد .بالحجارة

للّصحراء  في البرّية المقفرة القاحلة ن سنة،أربعي هؤالء اإلسرائيلّيون أمضىلماذا  هل تساءلت يوًما،

سافر هؤالء . ن سنةألّن الّرحلة تتطلّب أربعيذلك والجبل، من أجل أن يصلوا إلى أرض الميعاد؟ لم يكن 

بمّدة  –رحلة كاملة ذهاًبا وإياًبا  –الّرجال ليأتوا بتقرير عنها، مشوا عليها من أّولها إلى آخرها، وعادوا 

؛ عوًضا عن القرار بالمضي ليمتلكهالكن الّشعب تذّمر، لم يصّدق هللا، عصا ورفض أن يتقّدم . أربعين يوم

احتقروها، وافتقدوا اإليمان من أجل أن فقد  أن يعطيها لهم، أرادهللا وامتالك هذه الجائزة العظيمة التيقدًما 

 .يذهبوا ويمتلكوها، ورفضوا أن يسيروا إلى األمام

لكن نحن اليوم، . أرض الميعاد هي رمز لملكوت هللا المجيد، الذي يقّدمه لنا المخلّص الحّي، يسوع المسيح

. ت هللاملكو ونمتلكلنمضي  اإليمانالخطيئة، ال نملك " دّيةعبو"أحفاد هؤالء اإلسرائلّيين، نحتقره، ونفّضل 

الذي يحتقره، لن يدخل ذلك الملكوت المجيد، مع حياة أبدّية في الّسعادة و .ونعصي نحن أيًضا، نتمّرد ونجحد

 .واإلنجاز

... ويشوع... ما عدا كالب... لن تدخلوا األرض... في هذا القفر تسقط جثثكم: "لهذا الّشعب المتمّرد، قال هللا

 -٠٩: ٠٦العدد " )وأّما أطفالكم الذين قلتم يكونون غنيمة فإّني سأدخلهم فيعرفون األرض التي احتقرتموها

۳٠.) 

اآلية " )يكونون رعاة في القفر أربعين سنة ويحملون فجوركم حّتى تفنى جثثكم في القفر وبنوكم"وأكمل هللا، 

۳۳.) 

د األّيام التي تجّسستم فيها األرض أربعين يوًما، للّسنة يوم تحملون كعد": "سنةاليوم ب"ويأتي اآلن، مبدأ 

الموعودة لمّدة  لّنعمةنيال نم منعهمالذي وكان هذا العقاب في الواقع،  (.۳٦اآلية..." )ذنوبكم أربعين سنة

 .أربعين سنة
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 وثنّية من جديدال

دخل و. سكنوا أربعين سنة في البرّيةفقد  .أرض الميعاد ، أن يدخللم ُيسمح لذاك الجيل من اإلسرائيلّيين

 .أوالدهم األرض المقّدسة تحت قيادة يشوع

 ثّم ماذا؟

انشغلوا كثيًرا باحتاللهم أرض الميعاد، طاردين خارًجا المملكات الّصغيرة العديدة، خالل حياة يشوع وبعدها 

 .البكورّية الهائلة لنعم –مهم في يو –قاموا ببداية جّيدة نحو الوراثة . بقليل، فخدموا هللا وازدهروا

وكّل ذلك الجيل أيًضا انضّم إلى آبائه وقام بعدهم جيل آخر لم يعرف الّرّب وال العمل "لكن بعد موت يشوع، 

... وتركوا الّرّب إله آبائهم. وفعل بنو إسرائيل الّشّر في عينّي الّرّب وعبدوا البعليم. الذي عمل إلسرائيل

يدي أعدائهم حولهم ولم يقدروا إلى أيدي ناهبين نهبوهم وباعهم بأائيل فدفعهم مي غضب الّرّب على إسرفح

حيثما خرجوا كانت يد الّرّب عليهم للّشّر كما تكلّم الّرّب وكما أقسم الّرّب . بعد على الوقوف أمام أعدائهم

ا. لهم  (.٠٠ -٠٢: ٠القضاة " )فضاق بهم األمر جّدً

قد زرعوا فعالً وفقد سلّط عليهم رعًبا؛  ،٠٤من سفر الالوّيين  ٠١ -٠٦يات إًذا، تماًما كما حّذر هللا في اآل

 !وقد جعل هللا وجهه فعالً ضّدهم. واغتنمها أعداؤهم ،باطالً 

 !قادرون أن يصّدقوهإّنما يبدو، ويا لألسف أّن ال األفراد وال األمم ! كالم هللا حقّ 

أكمل الّتاريخ . اعديدةفرصً  ،فقد أعطاهم مراًرا وتكراًرا. هللا هو إله رحوم ومسامح. لكن لم تكن هذه الّنهاية

ولقُضاتهم أيًضا لم يسمعوا بل زنوا وراء آلهة . وأقام الّرّب قضاة فخلّصوهم من يد ناهبيهم: "في سفر القضاة

 (.٠١ -٠٤: ٠القضاة ..." )حادوا سريًعا عن الّطريق. أخرى وسجدوا لها

. عوا فيها تحت نير أّمة أخرى، خدًما، كانوا يصرخون هلل للخالصضكّل مّرة وُ . متواصلحدث هذا بشكل 

حالما كانت األمور . يحيدون بسرعة عن هللا والكن كّل مّرة أيَضا، كان يرسل هللا لهم قاضًيا ليحّررهم، كان

 .لى الوثنّيةإلهم، كانت هذه الّشعوب تتحّول ثانية  بالّنسبة تسير جّيًدا

فقط  –ا عّنا، نحن أحفادهم اليوم؟ معظمنا يطلب هللا فقط، عندما يكون في محنة ثيرً لكن هل كانوا مختلفين ك

 !عندما يكون األمر لمصلحتنا الخاّصة، نشعر أّننا بحاجة له

كانوا يعترفون  لكّنهم، وساروا ضّد هللا مراًرا، أّن هذه الّشعوب تذّمرت وجحدوا حّتى إلى ذلك الحين، رغم

 .رّبما لم يثقوا باهلل أو لم يطيعوه ويطيعوا حكمه، إّنما لم يعترفوا بأّي حاكم آخر. أّن هللا هو حاكمهم الوحيد

 

 يرفضون هللا ملًكا

ا، مثل كّل األمم . كحاكمهم –كملكهم الوطنّي  ،لكن في أّيام صموئيل، رفضوا هللا حّتى طلبوا ملًكا بشرّيً

 .م.ق ٠٠٠٠ما قرابة نهاية عام حدث هذا ربّ (. ١ -٠: ٨صموئيل األّول )الوثنّية غير المؤمنة 



74 
 

أحد آخر  ولم يتطلّعوا إلى  –حّتى ذلك الحين، كانوا يعترفون به . كان رفض هللا كحاكم، أعظم خطيئة

 .سنين الخطيئة الكاملة، التي من أجلها عاقبهم هللا يبدو أّن هذا كان بدء. كملك

" يطلّقهم"لم . كان هللا ال يزال يتعامل معهم. ة هللالجبل سيناء، كانوا ال يزالون أمّ " العهد القديم"إّنما، تحت 

 .، كما سنرى.م.ق ١٠٨ -١٠٠حّتى 

بدأوا باإلزدهار تحت ُملك داود الملك، وفي حكم سليمان، وصلوا إلى حالة . تألّموا تحت رئاسة شاوول

عهد بها تحت  ينى سلطة العالم المهيمنة، الموعودإّنما لم يكونوا قد نموا إل. ازدهار، جديرة باإلعتبار

 .ط لنيل البكورّيةوكانوا ينتهكون الّشر مّرة أخرى،. وازدهار سليمان حّولته إلى الوثنّية. البكورّية

عند ذلك، رفضت . عندما صار رحبعام، ابن سليمان، ملًكا، هّددهم اّنه سيضع بعد ضرائب أثقل على الّشعب

 .األّمة رحبعام، واقامت يربعام، من سبط أفرايم، ملًكا

 

 أّمة منقسمة

شّكلوا مع بنيامين ومعظم . من أجل الحفاظ على ساللة داود الحاكمة، انفصلت يهوذا بعد ذلك! انقساًما هذاسّبب

شعب مملكة يهوذا الجديدة، ". إسرائيل"اإلسم الوطنّي  ،لم يحملوا بعد ذلك! مملكة يهوذا –الوي، أّمة جديدة 

مالّية من فلسطين، شمال ، الّساكنين في المنطقة الشّ إسرائيلشعب مملكة . اليهودهم الذين أصبح اسمهم 

 .مطلًقا اليهود اأورشليم، لم يدعو

لو . تذّكر أن أفرايم ومنّسى تشاركوا البكورّية. أّمَتيناآلن، انقسمت وعود البكورّية وقضيب الُملك إلى 

بما أّنهم  –شاركتهم فيها تلقائًيا ، العشرة األسباطاألمم األخرى من إسرائيل ورثوها في ذلك الحين، لكانت 

 !كانوا جزًءا من األّمة نفسها

العشرة األسباط، بشكل كلّي، قوانين هللا، خاّصة الوصّيتين  إسرائيللكن تحت ُملك يربعام، انتهكت أّمة 

م الّسابع إلى وقد غّير احتفاالت هللا الخريفّية، من اليو. كان إقامة األصنام أّول فعل تقريًبا ليربعام،. تباراإلخ

" الّثامن"هناك دليل وافر على أّنه غّير أيًضا، سبت هللا، من اليوم الّسابع إلى اليوم . اليوم الّثامن من الّشهر

 .سنعرض هذا في فصل الحق(. أّول يوم األسبوع)

ة عشر ملَكا، في خالل ُملك تسع. البكورّية الهائلة لنعمحّتى بعد كّل هذا، أعطى هللا األّمة، كّل فرصة للّتأّهل 

لكن لم تظهر هذه األّمة المتمّردة، أّي قابلّية . ليهم من خالل أنبيائهتضّرع هللا إسبعة سالالت حاكمة مختلفة، 

التي كان يجب على الّتجربة  ،تعلّموا األمثولةلكّنهم رفضوا أن ي. وقبوا تكراًرالقد ع. لتتحّول إلى طرق هللا

 .أن تعلّمهم إّياها

 

 بعة الّنبوّيةالسّ  األزمنة

عة أضعاف حسب ال تسمعون لي أزيد على تأديبكم سبوإن كنتم مع ذلك : "٠٤اكمل اآلن في الالوّيين 

 (.٨اآلية " )خطاياكم
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 !هذا نفهممن المهّم أن 

الكلمة العبرّية . ، إلى اإلنكليزّية، من كلمة عبرّية تنقل معنى مزدوًجا"ة أضعافسبع"ترجمت هذه العبارة 

" سبع مّرات"تدّل ". سبعة أضعاف"وأيًضا " سبع مّرات"تفسيرها ". شيبا"لتي كتبها موسى، هي األصلّية ا

ب اعق –، سبع مّرات قّوة العقاب "سبعة أضعاف"لكن الكلمة تنقل أيًضا معنى . على مّدة أو استمرار العقاب

أمر الملك نبوخذنّصر ما ، عند٠٩: ۳في هذا المعنى، يكون المعنى نفسه في دانيال . أقوى بسبعة أضعاف

 .ه الّثالث، أقوى بسبع مّراتلذي كان ليرمى فيه دانيال وأصدقاؤيجعلوا نار الفرن ا بغضب، أن

هو سنة " زمن"في الّنبوءة، . ألّن هذه هي نبوءة. ّسبعة الّنبوّيةال" األزمنة"أو  –" الّسبع مّرات"إفهم اآلن 

 .م مّثل سنة بتتّمتهوخالل عقاب إسرائيل، كّل يو. يوم ۳٤٢نبوّية من 

قد غّطينا . هذا، في مقطعين آخرين يتعلّقان بمّدة عقوبة إسرائيل" سنةمبدأ اليوم عوض عن "قد ُشرح 

ومنعهم من الّدخول إلى  عاقب هللا ذلك الجيل من اإلسرائيلّيين الذين قادهم موسى إلى خارج مصر،. إحداهما

عاقبهم هللا على أساس . اد تلك، جزء من بداية البكورّيةكانت أرض الميع. أربعين سنةأرض الميعاد لمّدة 

 .أربعين سنة من أجل أّيام الّتعدّي األربعين مّدتهعقاب  –يومعن كّل  سنةمبدأ 

 

 حزقيالعند  "سنةعن عوض يوم "

تجلب على الّنبي حزقيال، جّدّية سنين إسرائيل في الّتمّرد ضّد حكم هللا وقوانين هللا، التي  يؤّكدمن أجل أن 

 .لكّنه ُسّن بشكل معاكس –عظيمة، فرض هللا هذا المبدأ عليه  نعًما

بالّطبع، لم يستطع هللا القبول لهذا . عام ۳٩٢مّدة في رفضهم هلل كملك، استمّرت خطايا بيت إسرائيل هذه 

لكان . ة سنةلمدّ  هو ، في حياته البشرّية، سنين الخطيئة هذه، على أساس كّل يوم خطيئة يحملهاأنيتحّملالّنبي

حزقيال أن يتحّمل خطايا ُطلب من . فقلب هللا الّتطبيق الفعلي للمبدأ. من األعمار ٠٢٢٢تطلّب هذا طول 

 "!سنةعن عوض يوم "لكّنه بقي مبدأ . عن كّل سنة خطئوا فيها ايومً إسرائيل 

. لى بالط أمامهال أن يتمّدد على جنبه اليسار، في حصار خيالي ضّد أورشليم، يصّورها عُطلب من حزقي

على عدد األّيام التي فيها تّتكئ عليه تحمل . واّتكئ أنت على جنبك اليسار وضع عليه إثم بيت إسرائيل"

. فتحمل إثم بيت إسرائيل. إثمهم حسب عدد األّيام ثالث مئة يوم وتسعين يوًما وأنا قد جعلت لك سنيّ . إثمهم

فقد جعلت لك كّل يوم عوض . مل إثم بيت يهوذا أربعين يوًماجنبك اليمين أيًضا فتح ىفإذا أتممتها فاّتكئ عل

 .٩وقد ذكر هذا أكثر في اآلية (. ٤ -٦: ٦حزقيال " )عن سنة

المشروح سابًقا، حيث تطّبق أيًضا مّدة العقاب على " يوم عوض عن سنة"لكن في الّتطبيق اآلخر لمبدأ 

كذلك في هذه الحالة، كان . عن كّل يومعوض ب ، كان عليهم أن يتحّملوا العقاب على أساس سنة عقاالّشعب

 .العهد خاللها نعمةالعقاب بعدد الّسنين التي اُوقفت 

من الواضح أّن كالهما،  ،٠٤في الالوّيين " أؤّدبكم سبعة أضعاف حسب خطاياكم"حين نأتي اآلن إلى عبارة 

وفي مبدأ . أعوامنبوّية، أو سبعة " أزمنة"سبعة  مّدةإن بصياغة الجملة أم بالّتتّمة الفعلّية، كانا يتحّدثان عن 
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وعندما يكون  .يوم ٠٠٠٢ما مجموعه  –يوم  ۳٤٢هنا، تصبح سبعة أعوام من " عن كّل يوم سنة عوض"

يصير  –موعودة  نعمة، الحرمان من ۳٦: ٠٦في هذه الحالة، كما في سفر العدد  –كّل يوم هو سنة عقاب

 !وهذا بالّتحديد ما حدث!  سنة ٠٠٠٢العهد وحجبها لمّدة  نعمالعقاب سحب 

 

 ؟"ناالّزم"ما هو 

ا هو سنة، " زمًنا"لكن هل الحظت اآلن، أّني قلت أن  يوم وربع اليوم؟ لما ال  ۳٤٠يوم؟ لما ال  ۳٤٢نبوّيً

 سنة شمسّية؟

قبل زمن أّيام . ومي ۳٢شهر من  ٠٠في أزمنة الكتاب المقّدس القديمة، كانت الّسنة تحسب على أساس 

 .يوم ۳٢طى هللا شعبه الّتقويم المقّدس، كانوا يستخدمون الّشهر من ندما أعموسى، ع

في سنة سّت مئة من حياة نوح في الّشهر الّثاني في اليوم الّسابع عشر من الّشهر في : "٠٠: ١الحظ الّتكوين 

عاظمت المياه على وت: "٠٦اآلن، اآلية ". ذلك اليوم انفجرت كّل ينابيع الغمر العظيم وانفتحت طاقات الّسماء

 ".األرض مئة وخمسين يوًما

ت وبعد مئة وخمسين يوًما نقص. الًياورجعت المياه عن األرض رجوًعا متو: "٦ -۳: ٨اآلن، الّتكوين  

 ".واستقّر الفلك في الّشهر الّسابع في اليوم الّسابع عشر من الّشهر على جبال آراراط. المياه

يوم، استقّر الفلك عند جبال  ٠٠٢عند نهاية . الّسابع عشر من الّشهر الّثانيبدأ الفيضان في اليوم  –الحظ إًذا 

يوم  ۳٢خمسة أشهر من . كان هذا خمسة أشهر على الّتمام. آراراط في اليوم الّسابع عشر من الّشهر الّسابع

 !يوم ۳٢إذا الشهر حينها، كانت من . يوم ٠٠٢للّشهر، هي بالّتحديد 

، تكلّم عن ٤: ٠٠في سفر الّرؤيا . ، على هذه الّطريقة، في سفري دانيال والّرؤيابالّطبعنجد األمر مصّور 

إًذا، هنا ". الفا ومئتين وسّتين يوًما"على أّنها مّدة  سنة شمسّية، ٠٠٤٢لمّدة  ،نبوءة حدث دام في الّتاريخ فعلّيًا

، (دث مختلف إّنما نفس مّدة الّزمنمشيًرا إلى ح) ٠: ٠۳في سفر الّرؤيا . أيًضا، يوم نبوّي هو سنة في تتّمته

اثنين وأربعين "ا على أّنها سنة شمسّية، تكلّم عنه٠٠٤٢يوم، وقد تّممت في  ٠٠٤٢هذه الفترة نفسها من 

يوم، بل من  ٠٠٤٢شهر، وفًقا للّتقويم الذي نستخدمه نحن اليوم، لن يكون من  ٦٠اآلن، تقويم من ". شهًرا

أو، إن حدث أن كانت نصف الّسنة اإلضافّية في القسم . ٠٠١١كون سنة كبيس، ي وإن حدثت –يوم  ٠٠١٤

، هو نفس مّدة ٠: ٠۳من سفر الّرؤيا  ٦٠إّنما األشهر . يوم ٠٠٨٠أو  ٠٠٨٢األخير من الّسنة، يكون 

 .يوم ۳٢هي أشهر من  ٦٠إًذا، األشهر . ٤: ٠٠يوم من الّرؤيا  ٠٠٤٢الّزمان من 

نصف وزمان وزمانين "على أّنه  ٠٦: ٠٠مختلفة بعد، في سفرالّرؤيا تكلّم عن نفس مّدة األّيام في لغة 

 ٠\۳٠هما سنتان نبوّيتان إضافّيتان؛ والعبارة كاملة هي " زمانين"هو سنة واحدة نبوّية؛ " الّزمان". "زمان

تصبح سبعة من هذه . يوم ٦٠سنة أشهر من  ٠\۳٠أو  –يوم  ٠٠٤٢نبوّيًا، الذي هو حرفّيًا، " زماًنا"

 !سنة ٠٠٠٢وعلى أساس يوم عوض عن سنة، تكون  –يوم  ٠٠٠٢إًذا، " زمنةاأل"

 [".زمان]زمان وزمانين ونصف "، يذكر العبارة نفسها، ١: ٠٠ثّم في دانيال 
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 .ألّنه أساسّي لعّدة نبوءات مهّمة. لقد أخذنا مساحة كافية لجعل هذا المفهوم سهل وواضح ومفهوم

وخالل سنين عقوبة إسرائيل تلك، كما هو . يوم ۳٤٢هو أو ببساطة، – يوم ۳٤٢بنبوّي إًذا، هو سنة " نزم"

، ٠: ٠۳و ٤: ٠٠و ٠: ٠۳والّرؤيا  ۳٦: ٠٦، العدد ٤ -٦: ٦مع حزقيال  ٠٨: ٠٤واضح إن جمعنا الالوّيين 

 .الواقع أّن الّنبوءة تّمت في الّزمن المشار إليه بالّتحديدب ويثبتتتبّين حقيقة هذا المعنى 

 

 سنة ٥٢٥٢ة لمّدة حجب البكوريّ 

 .٠٤لنعد اآلن، مّرة أخرى، إلى الّنبوءة المحورية في الالوّيين 

لقد . لم يتأّهلوا ليتسلّموا بركة البكورّية الوطنّية الّرائعة الّساحقة –لم يسمع هؤالء اإلسرائيلّيون إلى هللا 

لقد عاقبهم هللا باألسلوب الذي  .٠و ٠كسروا الوصّيتان اإلختبار خاّصة، الذي يؤّكده هذا الفصل في اآليات 

 .٠١ -٠٦قال أّنه سيفعل، كما يصفه في اآليات 

 -٠٦صف في اآليات وُ  ،ماكّل ما عاقبهم بهمع –" وإن كنتم مع ذلك"اآلن، قال هللا، كما اقتبسنا من قبل، 

 ".ال تسمعون لي أزيد على تأديبكم سبعة أضعاف بحسب خطاياكم" –٠١

هي " الّسبعة أضعاف"عطي فيه هذا الّتحذير، مقارنة مع أسلوب اللغة حيث بسبب أسلوب اللغة الذي اُ 

" سبعة أضعاف"المؤّكد أّن معنى  من–بالّتحديد٠٠٠٢وألّن البكورّية قد حجبت بالواقع لمّدة  –مذكورة بعد 

! ةفعليّ  سنة٠٠٠٢: المجموع –يوم، كّل يوم هو سنة في تتّمته  ۳٤٢مؤلّفة من  مّدةسنينهي  ٠٨في اآلية 

 .يعني أيًضا تضاعف قّوة العقاب" يوم عوض عن سنة"وفرض مبدأ 

حّتى منذ الّزمن الذي  (.٠ -٦: ٦حزقيال )سنة المذكورة في نبوءة حزقيال  ۳٩٢قد خطئوا لمّدة في الواقع، 

ل خال! ّيةالّسنة اإلضاف ۳٩٢رفضوا هللا فيه كملكهم الوطنّي، سمح هللا لهم أن يبقوا في أرض الميعاد خالل 

مجّدًدا إلى هللا ولجأوا لو أّنهم تابوا . كّل هذه الّسنوات، استمّر هللا بإرسال أنبياء ليحّذرهم ويتضّرع إليهم

 !بل فقد زادوا في خطاياهم. يفعلوالكّنهم لم . كّل الّتاريخنعمة وطنّية في وطرقه، لكانوا تلقّوا أغنى 

ا منهم   .هذه الفرصة ليحصدوا هكذا ازدهار وسلطة واسعة –سنة  ٠٠٠٢لمّدة  –إًذا، في الّنهاية، أخذ هللا كلّيً

 

 الّضالّةإسرائيل 

 !في الّنهاية، طردهم هللا من أرض الميعاد

رفض هللا وطرقه، استمّر هللا في ( ٠: ٦حزقيال )، من الخطيئة الوطنّية سنة ۳٩٢،كّل تلك الّسنينأثناء 

وقت خالل  من الممكن لهم أن يتوبوا في أيّ  كان. لهمأرسل أنبياءه . ظّل على اّتصال معهم. يتعامل معهم

 .ويتلّقون هذا المنصب الوطني الواسع تلك الّسنين من تمّردهم، ويلجأون إليه

 (.٠٨: ٠١الملوك الّثاني " )ونّحاهم من أمامه! "لكن اآلن، أخيًرا، طردهم هللا من أرضه
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فُسبي . يده األنبياءامه كما تكلّم عن يد جميع عبنّحى الّرّب إسرائيل من أم"، (٠۳اآلية )وأيًضا، يكّرر، 

 ".رضه إلى أشور إلى هذا اليومإسرائيل من أ

 –كّل الّتاريخ فرصة ليتلّقوا أعظم نعمة وطنّية في لم يعطهم بعد . منذ ذلك الوقت، لم يرسل هللا أنبياء لهم

يستحقّوا  لم يتأّهلوا ولم. بعد إليهم تضّرعلم ي. نّحاهم من أمامه! حجب وجهه عنهم! ٠٠٠٢الّسنين  حّتى نهاية

 !تركهم ألساليبهم الخاّصة. د، لينتقلوا بأنفسهميتركهم اآلن، شعب عب! نعمه

إًذا اآلن، سريًعا ما فقدوا حّتى . إسرائيل ،رفضوا حّتى العالمة المحّددة التي كانوا ليعرفوا بها كشعب هللا

 .لم يدعوا أنفسهم بعد بشعب هللا. لم يعرفوا بعد من قبل العالم بشعب هللا! هوّيتهم

فقدوا بكورّيتهم ! فٌقدوا روحّيًا. فُقدوا بالهوّية. فُقدوا باإلسم". الّضالّةاألسباط العشرة ! "ضالّينأصبحوا 

اعتبروا ! في الّزمن المناسب، بعد ثاني وثالث جيل، فقدوا حّتى لغتهم العبرّيةو! طوال أجيال عّدة –الهائلة 

 !نافترض العالم أّنهم وثنّيو! نّيينأنفسهم وث

 

 رسل إلى بريطانيا؟

عشر األصلّيين، ليعلمهم  ًدا إلى أين هاجروا، رسله اإلثنيًما جيّ بعد أجيال الحًقا، أرسل يسوع الّناصري، عال  

 .كان بولس الّرسول الذي اُرسل إلى الوثنّيين! حكومة هللا –بإنجيله الّثمين لملكوت هللا 

عشر؟ باستثناء رحلة  ، أّي شيء عن الّرسل اإلثني٠٠اذا ال نقرأ، بعد أعمال الّرسل هل تساءلت يوًما لم

 "!الّضالّة"لبطرس إلى بابل، فقد ذهبوا إلى إسرائيل 

اهم قائالً، إلى هؤالء اإلثنا عشر أرسلهم يسوع وأوص: "يقول الكتاب المقّدس، فيما يتعلّق بالّرسل األصلّيين

إنجيل " )بل اذهبوا إلى خراف بيت إسرائيل الّضالّة. ة للّسامرّيين ال تدخلواوإلى مدين التمضواأمم  طريق

 .األسباط العشرة الّضالّة! نعم(. ٤ -٠: ٠٢مّتى 

هذه طريقة ! ولم يفعل ذلك مع رسله"! يخلص"للكن لم يتوّسل يسوع أبًدا، ولم يحّث ولم يتوّسل إلى أّي أحد 

 .الحقيقة، ودعوا كّل سامع أن يقّرر بنفسه إن كان يريد اإلستجابة لهافقد أعلنوا فقط . بروتستانتينّية عصرّية

لكنهم قبلوا بالمقابل، عبادة الدرويد، عبادة وثنّية، ! نعم، إّن الجزر البريطانّية قد سمعت إنجيل المسيح

 .عن نظرّية الّتطّور ولدوا ديانة إبليسحّتى أّنهم مضة، الّزائفة للّديانة الّرومانّية البابلّية الغا" المسيحّية"و

 

 !وراثة البكورّية أخيًرا

فبدءا من ! عهد غير المشروط البراهيملسنة، كان هللا وفّيًا ل ٠٠٠٢لكن عندما انتهت سنوات حجب البكورّية، 

، ليس بسبب أّي صالح أميركي أو بريطاني، أو أّي تفّوق أو جدارة، إّنما بسبب وفاء هللا لوعده، ٠٨٢٢عام 

 !البكورّية فجأة، إلى أعظم قوى العالم في كّل الّتاريخ انطلق شعبيّ 
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إّنما ! لم يحدث هذا مطلقًا. جاءت هذه الّثروة والّسلطة الوطنّية، ليس ألّن شعبنا تأّهل بأّي شكل، ليستحقّها

 :تأّمل

عد هللا ووتذّكر أّن . سنة ٠٠٠٢لورّية عنهم بحّد ذاتها، لمّدة معّينة، يدّل على منحها في نهاية احجب البك

كان هللا ملزم (. ٠: ٠٤الّتكوين )دون قيد أو شرط، بسبب وفاء ابراهيم وطاعته  أحفاد ابراهيم بهذه البكورّية،

لم يلزم نفسه  لكن هللا. بعهده ليمنح هذه الّنعمة الوطنّية الّرائعة، بغّض الّنظر عن بّر األحفاد أو شّرهم

 .بإعطائها ألّي جيل معّين

كان من . ن يقّدمها تحت شرط، إلسرائيل العهد القديم، في أّيام موسى أو بعدهاقدور هللا ألي، كان بموبالّتا

 –منها تلك األجيال المعّينة حرمان ! الممكن لشعب تلك األجيال أن يحصلوا عليها عند اإلمتثال بالّشروط

 .براهيم غير المشروطال الوعدلم تنتهك  –سنة طويلة، حّتى  ٠٠٠٢لحجبها 

الوطنّية، عند انتهاء فترة الحجب  سنة، تعني المنح المباشر لتلك الّنعمة ٠٠٠٢ب لمّدة معّينة من لكن الحج

كان يجب أن يكون هكذا، بسبب . كثر، من جهة الّشعبالّنظر عن أّي تأهيل أو استحقاق أبغّض  –المحّددة

 .البراهيملوعدهغيرالمشروطوفاء هللا 

أن  –فقط  وهي –جعل هللا حقًّا أمم البكورّية  –عام  ٠٠٠٢م، بعد  ٠٨٢۳ -٠٨٢٢بدًءا من الّسنوات  –إًذا 

تصبح فجأة المستلمين لهكذا ثروة وعظمة وسلطة وطنّية، لم يسبق ألّي أّمة أو امبراطورّية ان تلقّتها من 

–فقط، سبط يوسف  لّي واحداألحفاد البريطانّيين واألميركّيين من سبط أص –متلكان مًعا تا تأصبح! قبل

 !كّل الموارد الّزراعّية وثروات كّل العالم –تقريًبا ثالثة أرباع  –كثرمن ثلثي أ

ويتضّمن . ع ثروات العالمتشاركت كّل األمم األخرى مجموعة، أكثر بقليل فقط من رب! ال يصّدقيبدو هذا 

كّل األمم  –الّصين تتضّمن أمم مثل ألمانيا، إيطاليا، روسيا، . إسرائيل األخرى هذا األمم المنحدرة من أسباط

 .األخرى على كّل األرض

القفزة الجّبارة من الّظلمة الفعلّية إلى الّثروة األكثر روعة  يخ، هو هذهاألمر األكثر دهشة من كّل الّتار

كومونولث أمم عمالقة ثرّية  –العظمىصارت بريطانيا، بريطانيا . يوًما اوالّسلطة اإلقتصادّية، امتلكها شعبً 

 .الواليات األميركّية، أعظم أّمة في الّتاريخو–بشكل مذهل 

بشكل أسرع مّما  نحن نخسر هذه الّنعم –لكيف ولماذا  –أمر مذهل بعد أكثر، هو حقائق الحاضر المروعة 

 !اكتسبناها

 !؟ ما يلي، هي الوقائع التي ال تصّدق، واألسباب، وما ينتظرنا اآلنلماذا
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 الفصل الحادي عشر

 هوّيتها لماذا فقدت إسرائيل

 
الذي جعلهم  الّسببإّنما أيًضا، عن  –" العشرة الّضالّة اطبلألس"ليس فقط عّما حدث ! ّر اآلنوقد ُكشف السّ 

 !يفقدون هوّيتهم

أصبحت  –" إسرائيلمملكة "اإلسم الوطنّي  التي حملت –المملكة الّشمالّية  –الّرئيسّية لإلسرائيلّيين  األّمة

 .في كّل الّتاريخ ، المفقودةالّةضّ الّمة األ

 .في ما يتعلّق بتدوينات الّتاريخ، كأّنما فتحت األرض فاها وابتلعتهم

فقد ُنقلوا من مدنهم وقراهم ومزارعهم . م.ق ١٠٨ -١٠٠ّيين، رواريخ فعالً عن أسرهم من قبل األشيخبر التّ 

لكن قرابة . بحر قزوين في القسم الّشمالي من فلسطين، وتّم سبيهم إلى أشور، على الّشواطئ الجنوبّية من

الجنوبّية من قبل نبوخذنصر البابلّي، كان األشورّيون قد  يهوذا، عندما اُسرت مملكة .م.ق ٠٨٠ -٤٢٦

 !وإسرائيل العشرة أسباط، معهم –هاجروا نحو شمالي غربي البالد 

 

امفقودين   كلّيً

لّشمال الغرب، أو أين استقّروا في الّنهاية، إلى أّي مدى توّغلوا نحن ا! غابوا عن الّنظر! كلّيًا رحلواقد  واكان

 .هو أمر مجهول كلّيًا في الّتاريخ

 ن؟يف يفّسر ذلك المؤّرخون والالهوتّيوك

يفترضون خطأ، أّن كّل اإلسرائيلّيين هم يهوًدا، وأّن . ، هم يفّسرون األمر خطأةالّصحيح جاهلين اإلجابة

ّونون كّل الّسّكان اإلسرائيلّين الذين هم على قيد الحياة في هذا الثالثة عشر مليون يهودّي في العالم اليوم، يك

 -١٠٠شورّي في عشرة، الذين ذهبوا إلى الّسبي األيزعم بعض الالهوتّيون خطأ، أّن كّل األسباط ال. الّزمن

 ،يهوذابعد سبي سبعون سنة ، عادوا إلى أورشليم مع اليهود الذين رجعوا ليبنوا اليهكل هناك، .م.ق ١٠٨

وكان كّل الذين عادوا، من األسباط . فقد عاد قسم من يهوذا فقط. إّنما هذا خطأ كليّ . م.ق ٠٨٠ -٤٢٦

 .ّي عزرا ونحميافرَ تفقّد سالسل الّنسب في س  . الّثالثة، يهوذا، بنيامين والوي

اك سبب لماذا هن! أبًدا ألّنهم لم يفقدوا هوّيتهم –وكّل إسرائيل  –إسرائيل  هم ض أن يكون اليهودورمن المف

 !إسرائيللم يفقد اليهود هوّيتهم، بينما فقدها بيت 

ا، يتضّمن  ا جّدً  .عالمة للهوّيةلقد أعطاهم هللا عهًدا أبدّيًا خاّصً
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 الخاّص لهوّية اعهد 

ملزًما،  عهًداليس معروف عاّمة، أّن الّرّب قد صنع مع شعبه، حين كانوا ال يزالون في جبل سيناء، 

 .هوّية عالمةينّص على  ،ا، أبدّيًامنفصالً، خاصًّ 

معه الّشعب الوحيد على األرض، الذي تعامل  كان ،هذه المرحلة، يجب أن نشير أّن شعب إسرائيل هذاعند 

 .الخاصّ  شعبههللا على أّنه 

األب تذّكر أّن آدم وحّواء قد رفضوا الّشجرة الّرمزّية التي تمّثل روح هللا القّدوس، وعالقتهم مع هللا، عالقة 

ا عن طرقه، حّتى امتألت األرض . مع ابنه زمن نوح، بالفساد  معضّل أحفادهم المبعدين عن هللا، بعيًدا جّدً

 .عنفوال

: ٠٠، ٠٠-٨: ٠٢الّتكوين )لم ككّل، يتبع طرق نمرود الكافرة ابعد الفيضان، بغضون زمن جيلين، كان الع

بدأ هذا . وثنّية، التي ابتلعت العالم وخدعته منذ ذلك الحينزوجته، الدّيانة الكافرة ال - ، وقد أّسست أّمه(٩ -٠

فاض إلى تشكيالت مختلفة، وظهر تحت أسماء وطنّية مختلفة في أمم والّنظام الّديني الكافر، مع سميراميس، 

 – اليوموهو يتمّسك بعالم مخدوع ! فقد عزل العالم عن هللا. لكّنه كان نفس الّنظام األساسي لإلرتداد. مختلفة

 .في أشكاله المتباينة، والمدعو بأسماء ديانات مختلفة

عندما كانوا في العبودّية، ناداهم . ابراهيم، إسحق ويعقوب طاعةهللا أبناء إسرائيل هؤالء، بسبب  انتقى

 .المعّد لإلنسان والمصير ،وديانته الحقّة وطريق الحياة حقيقته، الذي سوف يكشف له عن شعبه

لكّل الّشعوب في كّل  وطريقههللا  حقيقةمكشوفين لهؤالء اإلسرائيلّيين، هما ببساطة، ال وطريقههللا  حقيقة

 .الحّي لكّل األمم لاالمثكان المراد من إسرائيل، لو أّنها تبعت طرق هللا، أن تكون  !األزمنة والعهود

قيقة إضافّية عن ملكوت ، وال ليأت بديانة جديدة، إّنما جاء ليكشف حطريقههللا أو  حقيقةلم يأت يسوع ليبطل 

 .هللا اآلت، وكيف يمكننا أن نولد فيه

الّرسالة إلى )صحيح أّن إسرائيل العهد القديم قد اُعطيت طقوس ذبيحة وشعائر، تخدم فقط كتذكير بالخطيئة 

، تّم يّ عندما جاء الواقع .مجيئه إلى حين –، مجّرد بديل مؤقّت للمسيح (٠٢: ٩؛ ٦ -٠: ٠٢العبرانّيين 

بناء على ذلك، كان هللا يعلن إلسرائيل ما هي  ! إلى األبد وطريقههللا  حقيقةلكن بقيت . غناء عن البديلاإلست

 !اليومبما فيه  –بالّنسبة لكّل الّشعوب في كّل زمن  طريقه

على كّل الذين  –حينها، يتطّبق على كّل المسيحّيين اليوم  إلى األبدالخاّص الممّيز، الذي اُقيم  العهدهذا 

 !شعبهتصالحوا مع هللا بصفة 

له عالقة مع إحدى الوصّيتين . ٠١ -٠٠: ۳٠إلى األبد، في الخروج  الملزمالخاّص  العهدهذا نجد 

 .طردت إسرائيل وُحرمت من البكورّية بسبب انتهاكها. اإلختبارتين، التي رأيناها في الفصل الّسابق
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 العالمة الممّيزة

 (.٠۳ -٠٠: ۳٠الخروج ) "ت تكلّم بني إسرائيل قائاًل سبوتي تحفظونهاوأن. وكلّم الّرّب موسى قائالً "

هي  –لم تكن ملك إسرائيل  –الّسبوت هي له ". سبوتي"الّرّب يدعو الّسبوت . ّربّ الحظ أّي يوم هو يوم ال

من الّسبت هو مساحة ". سبوت الوثنّيين"أو " سبوت اليهود"هي ليست  .ليست ملكنا اليوم، إّنما ملك الّربّ 

 .هذا الّزمن، في أّي وقت أتى، ليس لنا، بل هلل. الّزمن

 –إن امتلكناه ألنفسنا . كما كان يتطّبق على أجدادنا في ذلك الّزمن ،وهذا يتطّبق بنفس الّطريقة، علينا اليوم

 !فنحن نسرق هذا الوقت من هللا –، إن في العمل أو اللهو أو أّي شيء كان من أجل استخدامنا الخاص

هللا  –" اُذكر يوم الّسبت لتقّدسه"، أوصانا ٨: ٠٢في الخروج ". هاتحفظون سبوتي: " لقد قال! بعدالحظ 

 .ليس لندّنس ما هو مقّدس هلل – اوأوصانا أن نحفظه مقّدسً  امقّدسً  اجعله زمنً 

الذي  الّربّ نا ألّنه عالمة بيني وبينكم في أجيالكم لتعلموا أّني أ... : "أدرس اآلن هذا العهد الخاّص بعد أكثر

مع ذلك، فإّن الّناس تقرأه ! يا للمعنى الهائل المتجّمع في هذا الجزء من الجملة(. ٠۳: ۳٠الخروج " )يقّدسكم

 !الحيوّية التي تحويها الحقيقةدون أن تدرك قراءة سطحّية، 

 ما هي العالمة؟..."  عالمةألّنه : "... هنا يكمن هدف الّسبت! الحظ

ز في كّل مكان، تميّ  [الفتات] المدينة، فترى عالماتفي منطقة األعمال بئيسّية إمشي في الّطريق الرّ 

في الّصفحات الّصفراء من دليل أن تعرف ما هي العالمة، أنظر إن أردت  .اّلت والمكاتب والمعاملالمح

ث إخوان سمي"أو [" عالمات]شركة جونز نيون لالفتات "فترى أسماء مثل، (. جدول أرقام األعمال)الّتلفون 

سيقولون لك أّنهم يصنعون " ماذا تصنعون أو ماذا تبيعون؟"إن اّتصلت بهم وسألتهم، [". عالمات]لالفتات 

. ، لشركات أعمال، أو مؤّسسات أو أفراد اختصاصّيين، للّتعليق أمام أماكن أعمالهم[أو عالمات]الفتات 

 .نشأة أو المكتب، تعّرف أو تمّيز صاحب المؤّسسة أو الم[أو الالفتة]العالمة 

 

 وتمّيز تحّدد

الالفتة ". لألثاث والمفروشات. براون. ب.أ"أنت ترى الفتة،  .لهوّيةوسم باالعالمة هي شارة أو رمز أو 

في اللغة )يقول قاموس وبستر أّن العالمة . تخبرك عن نوع العمل الذي يملكه. تعّرف على المالك

إلعالن العمل المتداول في المكان المحّدد، أو . كتب، إلخ، هي إعالم معروض على مبنى أو م(اإلنكليزّية

وهناك بالّطبع، معان تقنّية . هي شيء يدّل على وجود شيء؛ عالمة. اسم الّشخص أو الّشركة التي تديره

 .خاّصة عن الّرياضّيات والّطب وعلم الفلك

، ويحّددها قاموس العبري "أوث"ي ، ه"عالمة"إلى  الكلمة التي كتبها موسى في اللغة العبرّية والتي ُترجمت

العلم ". بصمة، معجزة، عالمة، وسم –. إشارة، علم، منارة، نصب تذكاري، دليل، إلخ"اإلنكليزي، إلى 
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يستخدم كإشارة الّرمز هو عالمة ظاهرة؛ . المنارة هي إشارة إلعالن تحذير عن وجود شيء ما. يحّدد الّدولة

 .لعلم األبيض هو رمز اإلستسالممحّددة لتعّرف على شيء ما، كما أّن ا

، تقول "عالمة بيني وبينكم: "... إّنها عالمة بين شعب هللا وهللا. أوصى هللا شعبه ليحفظوا سبوته كعالمة

: يب هللا؟ يجمعرفةة أيّ إّنما . محّددةالإّنها تعلن عن بعض المعرفة . للهوّيةإّنها وسم أو رمز . الوصّية

 ."يقّدسكم الذي الّربّ  أنا أّني لتعلموا"...

 

 من هو هللا؟

إّنها العالمة التي بها يمكننا أن نعرف ! لهم من هو إلههم تحّددإّنها العالمة التي ! الحظ هذه الكلمات بانتباه

 !إّنها تحّدد هللا وتعّرف عنه! أّنه هو الّربّ 

 . ا يقول كتابك المقّدسهكذ –إّن هذا العالم كلّه هو مخدوع ! لكن أال يعرف الجميع من هو هللا؟ قطًعا ال

: ٠٠رسالة كورنثوس الّثانية " )مالك نور"إّنه يّدعي أّنه ! إبليس الّشيطان –إله مزّيف  –إّن لهذا العالم إله 

كثيرون تبّنوا . ليس الجميع هو بوذّي، شنتوّي، تاوّي، كونفوشيونيّ . كنائسه –لديه منّظماته الّدينّية (. ٠٦

ألّن الّشيطان . وال عجب: "المقّدس، كهنة إبليس الكتابهم في الواقع، كما يقول  ، إّنما كهنتهم"مسيحيّ "إسم 

رسالة " )فليس عظيًما إن كان خّدامه أيًضا يغّيرون شكلهم كخّدام للبرّ . نفسه يغّير شكله إلى شبه مالك نور

 (.٠٠ -٠٦: ٠٠كورنثوس الّثانية 

ألّن مثل : "٠۳اآلية  –ية قبل اآليات المقتبسة مباشرة ؟ إقرأ اآلالمسيحإّنما هل يدعون أنفسهم حّقًا كهنة 

. نعم، إبليس هو المزّيف العظيم ".ه رسل المسيحفعلة ماكرون مغّيرون شكلهم إلى شبة هؤالء هم رسل كذب

يدّس (. ٦: ٦رسالة كورنثوس )المقّدس، إله هذا العالم  الكتابهو ُيدعى في . هللاهو يدّس نفسه على أّنه 

 !اإلشتباه عنهم واليحّول" رسل كذبة"ويّتهمون كهنة المسيح الحقيقّيين، بأّنهم  –المسيحّنهم كهنة كهنته على أ

؟ هو مخدوع باعتقاده ذلك، ويمكن لعالم مخدوع أن يكون الحقيقي هللاهذا، حقًّا، " المسيحّية"هل يعرف عالم 

الحقيقي  هللاإّنما . يخدمه ويطيعههو لذي إله المرء، هو الواحد أو الّشيء ا. صادًقا في ذلك اإلعتقاد الكاذب

 .د الذي يجب أن نطيعهيحهو الو

إّنها تضع في الواقع، ". اُبطل"الّزائفة، أّن قانون هللا قد " مسيحّيته"تعلّم ! يطيع هللاال يتعلّم هذا العالم أن 

م، كما علّم المسيح، أّننا هي ال تعلّ ! ضمير اإلنسان، الذي يحّركه تعليم إبليس الّزائف، في محّل قانون هللا

! إبليس بارتكابها الخطيئة تطيعإّنها ! الكتاب المقّدسكّل  – هللايجب أن نعيش في الواقع، بكّل كلمة من 

 !إبليس، إًذا، هو إله هذا العالم

 

 هدف الّسبت

لكن كيف يعّرف  .الحقّ  هللأعطى هللا سبته لإلنسان، من أجل إبقاء البشر في المعرفة الحقّة والعبادة الحقّة 

 أال يقوم يوم األحد بالمثل؟ ال على هللا المزّيف؟كيف يشير إلى هللا الحقيقي،  –الّسبت على هللا 
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 !حقًّا، وبشكل ال يقبل الجدل، ال

ألّنه في سّتة أّيام . هو بيني وبين بني إسرائيل عالمة إلى األبد: "من عهد الّسبت هذا الخاصّ  ٠١الحظ اآلية 

 (.٠١: ۳٠الخروج " )ّسماء واألرض وفي اليوم الّسابع استراح وتنفّسصنع الّرّب ال

وليس األحد، اليوم األّول من . كان في اليوم الّسابع من أسبوع الخلق، أن ارتاح هللا من عمله في الخلق

 .الخلقبع من األسبوع، يشير مجّدًدا إلى االيوم السّ . األسبوع

 ؟هللايعّرف ذلك على ماهّية  كيف

تؤمن أّن شخًصا آخر أو شيًئا آخر، هو هللا، سوف أثبت أّن إلهي هو هللا الحقيقي، ألّنه مهما اعتقدت  إن كنت

 أعظمآخر، هو  هو الذي خلق وصنع كّل شيء. لحقيقيأّن شيًئا آخر هو هللا، فهو قد ُصنع وُخلق من قبل هللا ا

 .أعلى من أّي شيء آخر يمكن أن ُيدعى هللا –من أّي شيء صنعه 

 !يعّرف عليه –فعل الخلق  –فهو . على وجوده –هو دليل على هللا  خلقال

اليوم  –مساحة زمنّية متكّررة  –إًذا فقد أخذ هللا الشيء األكثر ثبات، دائم ال يفنى، يمكن أن يعرفه اإلنسان 

وع، إلى استراحة أخذ اليوم الوحيد الذي يدّل، باستمرار، كّل سابع يوم من األسب. الّتذكار لفعل الخلق ،الوحيد

في اليوم الّسابع من أسبوع الخلق، الذي يدّل على وجود هللا الكلّي القدرة، الكلّي الّسلطة،  الخلقهللا من 

 !الخالق –الحاكم الكّل 

 –لهجعل هللا ذلك اليوم الخاّص مكّرًسا ومقّدًسا بالّنسبة  –وقد مّيز هللا ذلك اليوم عن األّيام األخرى، كيومه 

أوصي اإلنسان أن اليوم الذي  – العبادةّياه على أّنه اليوم الذي يوصي شعبه فيه ليتجّمعوا من أجل ا إمعلنً 

وأن يتجّدد باإلجتماع مع مؤمنين ممتثلين آخرين، في شراكة  –فيه من عمله الخاّص ومتعته الجسدّية  يرتاح

 !روحّية

ا مخدوًعا، ليفترض أّن قيامة المسيح حدثت قد خدع إبليس عالمً . وتذكير به للخلقال يوجد يوم آخر تذكار 

إّنما هذا . للّشمسزمن عبادة الوثنّيين  الوقت بالّذات الذي لطالما كان –صباح يوم أحد عند شروق الّشمس 

لم تكن القيامة يوم ")رسل لنا من أجل الحصول على الكتّيب المّجاني حول القيامة ا! اإلفتراض ليس حقيقة

الحقيقة الواضحة حول "( )إيستر)أطلب كذلك الكتّيب المّجاني الخاّص بالعيد الكبير  !سوف تندهش(. "!األحد

وهي الحقيقة التي يمكنك أن تتحقّق منها وتثبتها في المكتبة  –إّنها حقائق تفّتح الّنظر بشكل فظيع (. "إيستر

 .العاّمة

ذلك، ال يوجد مكان واحد في الكتاب وأكثر من ! كانت قيامة المسيح في الواقع، يوم الّسبت وليس يوم األحد

، تحت سلطة اإلنسان البشروثنّية عند هذه عادة ! المقّدس يقول لنا هللا فيه أن نحتفل بيوم قيامة المسيح

 !هللاخالًفا لوصايا  –المرتّدة فقط 
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 يعّرف على شعب هللا

ت، الذي يمّيزه هللا من أجل الّتجّمع اليوم بالّذا! هو يعّرف على هللا. في الّسبت هدًفا عظيًمانجد هنا إًذا، 

 !لكّل ما هو الخالق الحاكم –والعبادة، يشير كتذكار، إلى من يجب علينا أن نعبده 

شعب هللا وما هم ليسوا  بت أيًضا عالمة تعّرف على ما هوفقد اُعطي السّ ! لكن هذا ليس كّل ما في األمر

لتعلموا أّني  : "...، إّنما اقرأ تكملة الجملة..."الّربّ أّني أنا  لتعلموا"... ال يقول هذا العهد فقط، ! الحظ! عليه

 (.٠۳: ۳٠الخروج " )أنا الرّب الذي يقّدسكم

 !العظيم لهذا المعنىالحظ 

في اليوم الّسابع من أسبوع ". مّيزه من أجل استخدام وهدف مقّدس"؟ هي تعني "قّدسه"ذا تعني كلمة ما

أّنه عالمة اآلن،  يقول هللانرى لكن . تيوم الّسب – مقّدسأجل استخدام  من مّيزأي،  –الخلق، قّدس الّرّب 

 هدفه المقّدس الخاصّ يمّيز من بين الّشعوب األخرى، شعًبا له، من أجل  – أّنه هو أيًضا، الّرّب، يقّدسعلى 

 .الذين هم شعبه –

الذي في كنيسة هللا  عبه هوفي أزمنة العهد الجديد، ش. إسرائيلكان شعبه، في أزمنة العهد القديم، شعب 

 !المولودين بالّروح المسيحّيينالمحّولين الحقيقّيين،  –الخاّصة 

 عن الذين ليسوا شعب هللا الحقيقي الخاّص؟ –يفصلهم  –لكن كيف يمّيزهم الّسبت 

إن كنت قد بدأت تحفظ يوم الّسبت مقّدًسا، كما أوصاك هللا، فأنت قد سبق ووجدت الجواب، جّراء خبرة 

عن كّل  وسوف تتعلّم سريًعا أّنك تمّيزت –إن لم تفعل بعد، ابدأ بحفظ سبت هللا مقّدًسا كما أوصاك هو . علّيةف

البعض من عائلتك واقاربك، شركائك أو معارفك في  –إّن العالم، الّناس الذين تعرفهم ! الّشعوب األخرى

 !سوف يمّيزونك عن اآلخرين –العمل 

، إّنما أيًضا يعّرف على الذين هم حقيقة هللا كالخالق الحاكمي تعّرف، ليس فقط على الّسبت هو عالمة هللا، الت

 !شعبه

 

 تعريف هللا

هو خالق وحاكم الكون العظيم، هناك  ،الحكيم والحقّ  غم أّن هللا الوحيدر. دعوني أعطيكم تعريًفا آخر هلل

الكتاب المقّدس يدعوه فعالً إله و –لمخدوعين ا عند أقام إبليس نفسه إلًها. العديد من اآللهة الكذبة والمزّيفين

". المسيحّية"في كنائس ما يسّمونها  يفعلون ذلك وال يزالون اليوم حّتى، –عبدوا األصنام كآلهة . هذا العالم

 !أّيًا من، أًيا ما تخدمه وتطيعه، هو إلهك

ولماذا تدعونني يا رّب يا رّب وأنتم ": قال يسوع! الذي تطيعه –تعني الحاكم، الّسّيد، الّرئيس " الّربّ "كلمة 

! لماذا إُذا، كانوا يدعونه الّربّ ! إن لم يطيعوه، فهو ليس إًذا، رّبهم(. ٦٤: ٤إنجيل لوقا " )ال تفعلون ما أفوله

 إن لم يكن رّبهم؟ الّربّ إَذا كانوا ينادونه  لماذا
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بل الذي يفعل إرادة أبي  .لّسمواتليس كّل من يقول لي يا رّب يا رّب يدخل ملكوت ا: "وأيًضا قال يسوع

! ن يكونوا أوالده ويدخلون ملكوتههللا يمكنهم أ يطيعونفقط الذين (. ٠٠: ١إنجيل مّتى " )الذي في الّسموات

 !تطيعهإلهك هو الذي 

رسالة رومية " )تطيعونهأنتم عبيد للذي  للّطاعةألستم تعلمون أّن الذي تقّدمون ذواتكم له عبيًدا : "الحظ بعد

٠٤: ٤.) 

أي ال ]ال تسجد لهّن وال تعبدهّن : "قول الوصّية الّثانيةكونها كذبة وتزييف هلل، تفيما يتعلّق باألصنام 

اآلباء في األبناء في الجيل الّثالث والّرابع من [ عصيان]ألّني أنا الّرّب إلهك إله غيور أفتقد ذنوب [. تطعهنّ 

 (.٤ -٠: ٠٢الخروج " )فظي وصايايوأصنع إحساًنا إلى ألوف من محّبي وحا. مبغضيّ 

 

 الوصّية اإلختبار الحقيقّية

، التي هي عالمة تعّرف على من هم ةوصّية الّسبت هي الوصّية الوحيدة من الوصايا العشر! يا ألهمّيتها

 !إّنها الوصّية اإلختبار الحقيقّية! المسيحّيون الحقيقّيون اليوم

ال ويكذًب يمكن أن يكون له سمعة أّنه ال –تعامله مع اآلخرين  يمكن لإلنسان أن يكون صادًقا مستقيًما في

 !بأّنه مسيحيّ  –يمّيزه  –عنه  يعّرفإّنما هذا ال  .يسرق

 كثيرون يعتبرهم. على حّد علم اآلخرين، على األقلّ  –كثيرون من غير المسيحّيين، يكّرمون والديهم 

في  –يحلفون أو ال يجّدفون؛ ومعظمهم ليسوا قتلة  ؛ كثيرون الالّزوجةأو  اآلخرون صادقين وأوفياء للّزوج

 .نظر اآلخرين

قليلون في الواقع، يحفظون ! هلليجعلهم مختلفين، ويمّيزهم كشعب إّنما امتثالهم المفترض لتلك الوصايا، ال 

 اجدًّ واضًحا  ، يصبحإّنما عندما يحفظ المرء سبت هللا. إّنما ال يظهر ذلك علَناهذه الوصايا في الّروح، 

 !بالّنسبة للعالم

، منفصلين عن هللينتمون  –ال يريد الّناس أن يتمّيزوا منفصلين عن العالم ! لهذا الّسبب قليلون يحفظونه

إّنما يخجلون أن يتمّيزوا في نظر األصحاب  –ن كمنتمين للعالم د الّناس أن يتعّرف عليهم اآلخرويري! العالم

 .وعالقات العمل، واألقارب، كمنتمين هلل

لكن وصّية الّسبت هي الوصّية التي  –شعوب العالم هي مستعّدة لإلعتراف بالوصايا الّتسعة األخرى إّن 

الذين  –تهم هلل دالذين سلّموا إرا تمّيزإّنها ! الحاسمة الختبار الّطاعة الوصّيةإّنها ! بثبات ضّدها يتمّردون

 !ذلك أو اإلضطهاد هللا بغّض الّنظر عن الّثمن الذين سيدفعونه جّراء يطيعون

 !عالمةيا لها من ! إّنها تمّيزك عن اآلخرين حقًّا

إّنها تمّيز الذي ! الحقيقيإّنها تمّيز شعب هللا . الذي مّيزه هو للّتجّمع والعبادة اليومفي  هللا الحقيقيإّنما تمّيز 

حقًّا عند  مقّدًساالّسبت  في الواقع، قليلون هم الذي يحفظون !بالّنسبة للعالم –هلل ا شعبً ، يحفظون الّسبت
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لكّنهم على األقّل، يعترفون بذاك اليوم ! من الممكن أن ال يعّرف عنهم عند هللا كشعبه، روحّيًا! اليهود

 !ورغم أّنهم يدّنسونه بالّنسبة هلل، فهو يعّرف عنهم في العالم! الخاصّ 

" الوحش"لكن . فيها على اإلطالق بإرادتك الخاّصة، أو ال تقبل –عالمة هللا هي عالمة تقبل بها طوًعا 

عنده عالمة، التي ( تي ستنهض مجّدًدا قريًبارمزللمسّماة اإلمبراطورّية الّرومانّية المقّدسة في أوروبا، ال)

الّتجارة، األعمال، كسب المعيشة، الحصول  –" بالبيع والّشراء"ولها عالقة ! الجسدّية بالقّوة ستنطبعسوف 

الوصّية الذي يعتمد  – الوصّية اإلختبارنعم، هذه (. ٠١و ٠۳؛ الّرؤيا ٠١ -٠٤: ٠۳الّرؤيا )على وظيفة 

 !خالصك وأبدّيتكعليها 

ا وممّيًزا عّما ندعوهلقد قلت أّن هللا قد فصل الّسبت وجعله عهًدا أبدّيًا ودائًما، منف الذي " العهد القديم" صالً كلّّيً

 ؟عهًداإًذا،  يكونكيف . أقامه في جبل سيناء

 

 ؟ما هل هو عهدإنّ 

. ميثاق رسميّ . أطرافأّن العهد هو اّتفاق بين أشخاص أو " وبستر"يقول قاموس ". عهد"لنعّرف على كلمة 

إداء ما منصوص عليه من قبل  بمكافآت أو دفعات ما، مقابل طرف من خاللهالعهد هو عقد، اّتفاق، يعد 

 .الّطرف اآلخر

الذي اُقيم في جبل سيناء، على الّشعب، بعض األحكام والّشروط فرض العهد القديم بين هللا وأبناء إسرائيل 

كانت الوعود ". كّل الّشعوب فوق"جعل إسرائيل أّمة بمكافأة الوعد ب. ةإطاعة الوصايا العشر: ليقوموا بها

، (٤: ٨الّرسالة إلى العبرانّيين )على وعود أفضل  الجديدتأّسس العهد . وطنّية ومادية بحتة، لهذا العالم

 (.٠۱: ٩الّرسالة إلى العبرانّيين " )أبديّ ميراث "تكّون على ت

كّل ما (. ٠۱: ۳رسالة غالطية )ال يمكن أن يزاد عليه بعد  –يثبت  –ما يوقّع العهد، يختم ويصّدق عند

ا من العهد ي يمكنك أن تقرأ الفعل الحقيقي للعهد القديم وختمه بالّدم، ف. يظهر بعد اإلمضاء، ليس جزًءا قانونّيً

 اُقيم قد ".معكم الّربّ العهد الذي قطعه "كلمات المع  يختم ،٨اآلية في اّنه والحظ . ٨ -٤: ٠٦سفر الخروج 

 .ممّ تُ  –مسبًقا حينها العهد 

من العهد  ًءاجزإًذا،  ليسهو . ، إاّل بعد سبعة فصول الحًقاإقامة عهد الّسبت الخاّص األبديّ ال نقرأ عن 

 !القديم

 ؟عهدهو لكن مّرة ثانية، هل 

فيحفظ بنو إسرائيل الّسبت : "٠٤: ۳٠الحظ في سفر الخروج ! تقول الكلمات في الكتاب المقّدس أّنه كذلك

 ".ليصنعوا الّسبت في أجيالهم عهًدا أبدّيًا

هو بيني وبين بني : "إقرأ اآلية الّتالية ؟األبدلكن هل كان ليدوم إلى . دون انقطاع أبدّيًا يعني متواصالً 

 ".مة إلى األبدإسرائيل عال
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وما هي (. ٠٦اآلية )، يقول هللا "ألّنه مقّدس لكم! "حفظ الّسبت مقّدًسااآلن، ما هو الّشرط ليقوموا به؟ 

، "بيني وبينكم" عهد، إّنما هو أيًضا ميثاق أو عالمةالمكافأة التي وعد بها هللا عند إداء الّشرط؟ إّنه ليس فقط 

 ".الذي يقّدسكم الّربّ لتعلموا أنّي أنا "يقول هللا، 

 ؟أكبرهل يمكنك أن تطلب وعًدا ! شعبه المقّدس –بجعلهم مقّدسين  يمّيزهم –يعد هللا بأن يقّدسهم ! هي هذه

ا منفصل مختلف عهد! عهدنعم، إّنه  وبناء على " اُبطل"حّتى إن حاول أحد أن يجادل بأن العهد القديم قد . كلّيً

العهد . ليدوم فقط حّتى زمن الّصليب ه أن يجادل بأّن هذا العهد كان، ال يمكنةالوصايا العشر ذلك قد اُبطلت

 (.٠١اآلية " )إلى األبد"و( ٠٤اآلية " )عهًدا أبدّيًا"؛ (٠۳اآلية " )في أجيالكم" التزامهو 

 

 عالمة إلسرائيل فقط؟

 عبرإّنه . رائيلإسإّنما هو بين هللا وأبناء "، بقول المتمّرد الذي يجادل طريقه إلى خارج الّطاعة، "أجل"

 ".إلى األبد واإلسرائيلّيينأجيال إسرائيل، بين هللا 

 انوخالل أجيالهم؟ إليك إجابتان على هذا الجدال تحكم – اإلسرائيلّيينعند  بديّ أ التزام ثّم تعترف أّنهمن 

 !بحيرة الّنارعليك، إن كنت تجادل بهما، في 

يل بشكل مطلق، ليحفظوا الّسبت إلى األبد، وخالل شعب إسرائ يلزمال يمكن ألحد أن ينكر أّن هذا ( ٠

 .بناء على ذلك، فهم ملزمين به اليوم. ال تزال أجيالهم مستمّرة به. أجيالهم على الّدوام

 هللاقّوة "اإلنجيل هو  .لليهود ولكّل اإلسرائيلّيين أيًضا، أّن الخالص والمسيحّية متوفّرينعليك أن تعترف 

 (.٠٤: ٠رسالة رومية " )ثّم لليونانيّ  أّوالً  وديّ لليهلكّل من يؤمن  للخالص

اليهودّي ! في البداية كانت كلّها تقريًبا يهودّية ةبالفعل، فإّن الكنيس! مسيحيّ يمكن لليهودّي إًذا أن يتحّول إلى 

 !األبدبحفظ سبت هللا عهًدا أبدّيًا، خالل أجياله، إلى  ملزمهللا، هو  كنيسةإًذا، رغم كونه مسيحّيًا في 

ينقض الّسبت، وخطيئة لليهودّي المسيحّي أن  خطيئةمن المسيحّيين؟ هل هي  نوعاناآلن، هل عند هللا  نسأل

؟ هل يجب على اليهود المسيحّيين أن يجتمعوا في الّسبت وعلى الجنسّيات األخرى يحفظوهلكّل األخرين أن 

 يوم األحد؟ ألم يقل يسوع أّن البيت المنقسم على نفسه سيسقط؟

ليس عبد . ليس يهودّي وال يونانيّ : "٠٩ -٠٨: ۳من المسيحّيين؟ إقرأ في رسالة غالطية  نوعانهناك هل 

للمسيح فأتنم إًذا نسل [ الوثنّيون]فإن كنتم . جميًعا واحد في المسيح يسوعليس ذكر وأنثى ألّنكم . وال حرّ 

 ".ابراهيم وحسب الموعد ورثة

في  واحدفنحن جميعنا  –من الجهة اليهودّية لكنيسة هللا، وليس هناك فرق  اليوم التزامإًذا، بما أّن الّسبت هو 

 !هو أيًضا التزام عند الوثنّيين –المسيح 
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 نحن إسرائيل

م أوروبا شعوب الواليات المّتحدة، وأمم الكومونولث البريطانّية وأم: إّنما هناك جواب آخر لهذا الجدال( ٠

 .يهوذاالّشعب اليهودي هو بيت . بيت إسرائيلالعشرة األسباط شعوب في الواقع  الّشمالّية الغربّية، هي

 لتمييز شعب هللا إسرائيل، لماذا إًذا ال تحفظه أممنا اليوم؟ عالمةلكن إن كان الّسبت هو 

العشرة االسباط "، بيت إسرائيللماذا دعيت العشرة األسباط : على هذا الّسؤال هو الجواب على آخر الجواب

 هوّيتهم الحقيقّية؟ يعرفوالماذا تعتقد أممنا اليوم أّنها وثنّية؟ لماذا لم و ؟"الّضالّة

 !حقيقة مدهشة أغرب من أّي خيال! لدينا اآلن حقيقة مذهلة صاعقة مفاجئة لنعلنها

باحتقار ودون احترام، لماذا يدعى الّسبت، ! من أّي رواية غامضة مخفّية لقرون، أكثر فضوالً  حقائقهنا 

 من اإلسرائيلّيين؟ جميعهميعتقد العالم أّن كّل اإلسرائيلّيين هم يهوًدا، وأّن اليهود هم  لماذا؟ "وديّ الّسبت اليه"

 .اليهود هم فقط، أقلّية صغيرة من اإلسرائيلّيين! مذهلة للذين صّدقوا ذلك هنا مفاجأة

 

 عالمة إسرائيل المفقودة

 –ينطبق ذاك اإلسم . سباط بيت إسرائيل، باليهودال يوجد أّي مكان في الكتاب المقّدس يدعو به العشرة األ

 !إّنما جزء فقط، من اإلسرائيلّيين هم يهوًدا –اليهود هم إسرائيلّيين، حقًّا . فقط يهوذاإلى مملكة  – اليهود

مباشرة تقريًبا، بعد تعيينه ملًكا، خاف يربعام أن يرغب شعبه، بعد سفره إلى أورشليم وحضور اإلحتفاالت 

 .فاّتخذ إجراءات سريعة لحماية منصبه الخاصّ  .ورؤية رحبعان، أن يكون ملكهم من جديد الّسنوّية

تنّعم الالوّيون، الذين كانوا يعتاشون من األعشار،  . األكثر ثقافة –كانوا القادة . كّون سبط الوي الكهنوت

عة، نّزل يربعام رتبة بضربة واحدة سري. بمدخول أكثر بمّرتين أو ثالث مّرات من مدخول األسباط األخرى

بذلك يستطيع أن ! يمكنه أن يتحّكم فيهم. الالوّيين، وأقام األدنى واألكثر جهالً من بين الّشعب، ليكونوا كهنة

جميعهم، إلى  ، عاد معظم الالوّيون إن لم يكنعندئذ. يسيطر على الّديانة، كما لطالما فعله الملوك الوثنّيون

 .باليهودوأصبحوا يعرفون  – يهوذامملكة 

الخريف في الّشهر الّثامن، في  أعيادب أمر أن يحتفى. ان ليعبدهما الّشعبإًذا، أقام يربعام فوًرا، صنمان عظيم

الملوك األّول )عوًضا عن الّشهر الّسابع، وفي أورشليم كما أمر به هللا  –مكان من اختياره شمال فلسطين 

أقام . ي يلي اليوم الّسابع، الذي هو طبًعا، أّول يوم األسبوعأي اليوم الذ –وأيًضا في الّثامن  (.۳٠ -٠٨: ٠٠

أي يوم الّشمس " )اندايص"عند الوثنّيين، المسّمى اليوم،  يوم الّشمس، ليتطابق مع بذلك، يوم العبادة

  (!، في اإلنكليزّية(األحد)

األسباط، في خطايا ملًكا وسبعة سالالت حاكمة متتالية، استمّر بيت إسرائيل العشرة  ٠٩من خالل حكم 

 .أضاف ملوك عّدة، ممارسات أخرى شّريرة وخاطئة. عدم حفظ الّسبتالوثنّية و: يربعام الّتوأم
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ُطرد اإلسرائيلّيون من . قهرهاعلى إسرائيل و غزو مملكة أشورب، سّبب هللا .م.ق ١٠٨ -١٠٠إّنما في 

 – يهوذالكن لم يغزو بيت  .لجنوبّيةا بحر قزوينعلى شواطئ  ،إلى أشورعبيًدا  وأخذهممزارعهم ومدنهم 

 .م.ق ٤٢٦إاّل حّتى  –اليهود، أّمة منفصلة ومختلفة 

، وشّكلوا أّول امبراطورّية حاكمة سلطة عالمّيةلكن بعد سبي إسرائيل بجيل أو جيَلين، نهض الكلدانّيون إلى 

ا  (..م.ق ۱٨۱ -٤٢٦) يهوذا( بابل)تحت حكم نبوخذنّصر، غزا الكلدانّيون . عالمّيً

طرق هي عن  –أرضهم شمال بابل، وهاجروا إلى الّشمال الغرب  –. م.ق ٤٢٦قبل  –ترك األشورّيون 

أحفاد هؤالء أّن نعرف . ألمانيااآلن، جورجيا، أوكرانيا، بولندا، ومن خالل األرض المدعّوة اليوم 

 .األلمانيالّشعب  هماألشورّيين اليوم، 

ن قد أسروا إسرائيل، لم رغم أّن األشورّيي. الّشمال الغربا، إلى هاجر شعب إسرائيل العشرة األسباط، أيضً 

لغربّية، وإلى الّشبه إلى أوروبا ا –أبعد بقليل  تابعوافقد . يبَق اإلسرائيلّيون عبيًدا لألشورّيين في أوروبا

 !وإلى الجزر البريطانّية سكاندينافّيةالجزيرة اال

 !؟  لقد فقدوا عالمتهم الوطنّية التي تعّرف عنهم"ةالمفقودباط بالعشرة األس"اآلن، لماذا أصبحوا معروفين 

 – الّشمسيوم  –غّير الملك يربعام يوم العبادة عندهم، من اليوم الّسابع إلى اليوم األّول من األسبوع 

 !أيًضا ين، هذه العادة، كما والوثنّيةتبع كّل الملوك المتتال(! األحد" )صانداي"

لكن في أشور، لم . ، كانت هوّيتهم معروفة"مملكة إسرائيل"ئيل، ودعوا أنفسهم طالما بقوا في أرض إسرا

صاروا يتكلّمون لغة األشورّيين فيما  .اكانوا مجّرد عبيدً . يعودوا أّمة مع حكومتهم الخاّصة وملكهم الخاصّ 

 .ّية وطنّيةفقدوا كّل هو. فقدوا اللغة العبرّية كما قالت نبوءة الكتاب المقّدس. كانت أجيالهم تنمو

أنفسهم بريطانّيون  نبعد عّدة أجيال، صار سبط يوسف، المنقسم إلى سبطين، أفرايم ومنّسى، يدعو

، وإيش تعني "العهد"ب ريت أو ب ريت في العبرّية، تعني . صوتّيةاحتفظوا ببضعة عالمات عبرّية (. بريتيش)

 .، ما هم عليه حقًّا"إنسان العهد"تعني " بريتيش"بالّتالي، في العبرّية، ". إنسان"

سلفهم، لكن كان للفرنسّيين ميزات . فقدوا هوّيتهم الوطنّية. سكن سبط رآوبين في وطن هو فرنسا اليوم

من خالل كتّيبنا المّجانّي باللغة الفرنسّية، الذي يكشف عن هذه السلفّية وعن الهوّية الوطنّية،  اليوم. رأوبين

 .عن هوّيتهم الخاّصة الحقيقّيةيبدأ اآلالف من الفرنسّيين يتعلّمون 

 .سبت هللا –، عالمتهم الممّيزة إسرائيلالمعروفين تحت اسم بيت  العشرة األسباطفقدت 

 !لهذا الّسبب، فقدوا هوّيتهم الوطنّية
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 لماذا اليهود متعّرف عليهم

اعترفوا به حقًّا، كما  ملكّنه -لمّدة طويلة أو على طريقة هللا  لم يحفظوه مقّدًسا! الّسبت يهوذا حفظإّنما 

يظّن العالم ! النتيجة؟ يتطلّع العالم كلّه عليهم كشعب هللا المختار. هنيعترفون به اليوم، كيوم الّراحة، ويحفظو

 !ليس فقط يهوذا – إسرائيلأّنهم 

ثر عدًدا وتلك األك –وبما أّن هوّيتهم العرقّية كأحفاد إلسرائيل القديمة هي معروفة ! لم تُّفقد هوّية اليهود

، عوض عن إسرائيليفترض العالم أّن اليهود هم  –، ليست معروفة "العشرة األسباط المفقودة"بكثير، 

وهنا أيًضا إًذا، كّل العالم مخدوع، بالّنسبة للهوّية الحقيقّية لمن هم ! يعتقد ذلك الّشعب اليهودي نفسه .يهوذا

 !حقُّا شعب هللا المختار مالك البكورّية

 لجميعأّوالً، ألّنه : هو رغم كّل شيء، يوم شعبنا بشكل مزدوج –يوم الّرّب الحّق  –ت، يوم هللا نعم، الّسب

ا وهو اآلن للمسيح؛ ثانيً هللاشعب  عرقّيًا، يوم هللا، حّتى بوالدة جسدّية،  ا، ألّنه، حّتى الّشعب الذي ولد وثنّيً

 !إلى األبدالذي أعطاه ألجدادنا وأوصانا أن نحفظه مقّدًسا 

 

 لماذا اسُتعبدت إسرائيل

وُطردوا من أرضهم عبيًدا في  تّم الغزو على مملكة إسرائيل من قبل األشورّيين، وقهروا لماذاهل تعرف 

 الحًقا وتفّرقوا في أنحاء العالم؟ اُرسل بيت( مملكة يهوذا) اليهودسبي  لماذا؟ هل تعلم .م.ق ١٠٨ – ١٠٠

 !لسطين، ألّنهم خرقوا سبت هللاإسرائيل إلى العقاب الوطنّي والّنفي من ف

هو نفسه البارحة، اليوم  –وهو يقول أّنه لم يتغّير ! هللفارًقا كبيًرا بالّنسبة  هل أحدث ذلك فارًقا؟ قد أحدث

سالة إلى العبرانّيين ! )وإلى األبد  (.٨: ٠۳الرٍّ

 ۱٨۱ – ٤٢٦طوال األعوام أّوالً، لماذا تّم الغزو على اليهود، وقهرهم نبوخذنّصر وسباهم إلى بابل أنظر 

 .م.ق

، عاد الكثير من اليهود إلى فلسطين، سبعون سنة بعد هذا الّسبي، لبناء (٠٢: ٠٩إرميا )وفًقا لنبوءة إرميا 

في تلك األّيام رأيت في يهوذا : "سنة ١٢يخبر الّنبي نحميا لماذا تّم سبيهم قبل . العبادة هناك واستعادةالهيكل 

الّسبت ويأتون بحزم ويحّملون حميًرا وأيًضا يدخلون أورشليم في يوم الّسبت قوًما يدوسون معاصر في 

فخاصمت عظماء يهوذا وقلت لهم ما ... بخمر وعنب وتين وكّل ما ُيحمل فأشهدت عليهم يوم بيعهم الّطعام

هذا الّشر  ألم يفعل آباؤكم هذا فجلب إلهنا علينا كلّ . هذا األمر القبيح الذي تعملونه وتدّنسون يوم الّسبت

 (.٠٨ -٠۱: ٠۳نحميا " )وعلى هذه المدينة وأنتم تزيدون غضًبا على إسرائيل إذ تدّنسون الّسبت

ا بالّنسبة ! لّسبب األساسي لسبي يهوذاكان عدم حفظ الّسبت، هو ا! ها هي بوضوح ا جّدً ، هللكان األمر مهّمً

ي الحرب، يطردوا من أرضهم ويصبحوا أن ُيهزموا ف –فعاقب شعبه المفّضل بهذا العقاب األكثر قساوة 

(. ٦: ۳رسالة يوحّنا األولى ) ناموسه، هي الّتعّدي على هللاعند  الخطيئةتعريف ! في أرض غريبة عبيًدا
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أن تعمل يوم الّسبت، أن ". للّرّب إلهكوأّما اليوم الّسابع ففيه سبت ... اُذكر يوم الّسبت لتقّدسه: "يقول ناموسه

 !بالموت األبديّ ، ُيعاقب عليه خطيئة رئيسّية، هي .تك الّشخصّية والقيام باألعمال، إلختدّنسه ببحثك عن لذّ 

 

 قد تّم تحذير اليهود

تحفّظوا . هكذا قال الّربّ : "الحظ الّتحذير من خالل إرميا. فقد حّذرهم األنبياء. لم يكن لليهود من عذر

ولكن إن ... بل قّدسوا يوم الّسبت كما أمرت آباءكم وال تعملوا شغالً ... بأنفسكم وال تحملوا حمالً يوم الّسبت

لم تسمعوا لي لتقّدسوا يوم الّسبت لكي ال تحملوا حمالً وال تدخلوه في أبواب أورشليم يوم الّسبت فإّني اُشّعل 

 (.٠٠ -٠٠: ٠١إرميا " )ناًرا في أبوابها فتأكل قصور أورشليم وال تنطفئ

 !أنظر اآلن إلى ما حدث. دلم يهتّم له اليهو. كان هذا تحذيًرا

جاء  ،وفي الّشهر الخامس في عاشر الّشهر وهي الّسنة الّتاسعة عشرة للملك نبوخذراّصر ملك بابل"

ملك بابل إلى  الذي كان يقف أمام، (جنرال لواء في الجيش أو مارشالندعوه اليوم )نبوزردان رئيس الّشرط 

: ۱٠إرميا " )وت أورشليم وكّل بيوت العظماء أحرقها بالّناركّل بيوأحرق بيت الّرّب وبيت الملك و. مأورشلي

٠ -٠٠۳.) 

 !أكيدعندما يحّذر هللا، فالعقاب 

 

 لماذا ُهزمت إسرائيل

 .عام بعد سبي يهوذا ٠٠١أنظر اآلن ماذا حدث بأمم إسرائيل األخرى، مملكة إسرائيل، 

األمر لقد غّطينا هذا . انقسامهم إلى أّمتينألقى هللا الخيار على هذا الّشعب في اّيام موسى، قبل بكثير من 

أنظر اآلن ماذا قال هللا عن الموضوع من خالل . ٠٤ما يتعلّق بسفر الالوّيين بالكامل في الفصل السابق، في

 .الّنبي حزقيال

كان حزقيال من بين المسبّيين اليهود (. اليهود –ليس يهوذا )، بيت إسرائيلأعطى هللا رسالة لحزقيال إلى 

عند ذلك الوقت، كان األشورّيون قد غادروا . د سبيهم، الذي حدث بعد أكثر من مئة عام من سبي إسرائيلبع

 .أرضهم، على شواطء بحر قزوين الجنوبّية، وسكنوا أخيًرا في األرض التي ُتدعى اليوم ألمانيا ،قبل بكثير

فقد تابعوا . هم لم يتوقّفوا في ألمانيالكنّ . عبر أوروبا الّشمال والغرب، نحوهاجر شعب بيت إسرائيل أيًضا، 

سكندينافّية والجزر رنسا، بلجيكا، هولندا، البالد االف –إلى أوروبا الغربّية  –أبعد نحو الغرب والّشمال 

حيث هم إلى هذا اليوم، باستثناء سبط منّسى، الذي هاجر في وقت الحق إلى أميركا الّشمالّية  –البريطانّية 

 .ّتحدةوأصبح الواليات الم

بيت واذهب كلّم . "ئيلابيت إسركانت مهّمة حزقيال أن يذهب من حيث هو، من وسط اليهود، إلى 

 (.٦اآلية " )ليبيت إسرائاذهب امض إلى "، وأيًضا، (٠: ۳حزقيال )، قال له هللا "إسرائيل
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 .اليهود كان عبًدا وسط. لم يستطع ذلك. ةلكن حزقيال لم يأخذ الّرسالة إلى بيت إسرائيل الّضالّ 

وبحكم أّنها تصل إلى هذا الّشعب  –بحكم كتابتها في كتاب هللا، الكتاب المقّدس إّنما الّرسالة تعطى لهم اليوم، 

 "!العالم في الغد"و" الحقيقة الواضحة"بالّذات بواسطة البرامج اإلذاعّية، 

 !نتبه إليهاهللا يساعدك لت! اآلنأنت تقرأها ! إّنها رسالة لشعبنا اليوم! إّنها نبوءة

 

 الّنبوءة للواليات المّتحدة اليوم

فأخرجتهم من أرض مصر وأتيت بهم إلى : "٠٢القديمة، يقول هللا في حزقيال  بحديثه أّوالً، عن إسرائيل

وأعطيتهم أيًضا سبوتي لتكون . وأعطيتهم فرائضي وعّرفتهم أحكامي التي إن عملها إنسان يحيا بها. البّرّية

 (.٠٠ -٠٢اآليات " )مقّدسهم الّربّ ليعلموا أّني أنا  عالمة بيني وبينهم

! ٠١ -٠٠: ۳٠الحظ أّن هذا المقطع يعيد نفس كلمات عهد الّسبت الملزم إلى األبد، الموجود في الخروج 

ونّجسوا سبوتي ... لم يسلكوا في فرائضي ورفضوا أحكامي. فتمّرد علّي بيت إسرائيل في البرّية: "تابع اآلن

 (.٠۳ية اآل" )كثيًرا

وقلت ألبنائهم في البّرّية ال تسلكوا في فرائض آبائكم وال تحفظوا : "ثّم دعا هللا أبناءهم، في الجيل الالحق

وقّدسوا . أنا الّرّب إلهكم فاسلكوا في فرائضي واحفظوا أحكامي واعملوا بها. أحكامهم وال تتنّجسوا بأصنامهم

 (.٠٢ -٠٨اآليات " )أنا الّرّب إلهكمسبوتي فتكون عالمة بيني وبينكم لبعلموا أّني 

وسبوت هللا من ناحية، وسبوت آبائهم المختلفة  له، هو الّتفريق بين فرائض وأحكامالّتشديد هنا بأكم

كانوا قد تحّولوا مسبًقا إلى اليوم الوثنّي، ! كان يحفظون يوًما مختلًفا عن سبت هللا. وفرائضهم وأحكامهم

 !الّشمسوعبادة  الّشمسم يو –( األحد" )صانداي"المدعو 

 (.٠٠اآلية " )ونّجسوا سبوتي"...حزقيال،  ي، تابع هللا من خالل الّنب"فتمّرد األبناء عليّ "

 بعد أجيال الحًقا؟ –إًذا، ماذا فعل هللا أخيًرا 

 ؟لماذالكن (. ٠۳اآلية )فّرقهم في سبي وطنّي وعبودّية 

اآلية " )وا سبوتي وكانت عيونهم وراء أصنام آبائهمألّنهم لم يصنعوا أحكامي بل رفضوا فرائضي ونّجس"

 ؟فرقهل شّكل ذلك أّي ! لهذا الّسبب, (٠٦

 !اليوم، لناالحظ الّنبوءة ! إّنما تابع اآلن في هذه الّنبوءة المذهلة

ّية حّي أنا يقول الّسّيد الّرّب إّني بيد قو: "لشعبنا، يقول هللا نحنمتحّدًثا عن زمن، زمن ما قريب، في زمننا 

 (.۳۳اآلية " )أملك عليكممسكوب  وبسخطوبذراع ممدودة 
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مع سفر  قارن)، في زمن عودة المسيح الّثانية األخيرة ةالّضربات الّسبع، إلى "سخط مسكوب"تعود عبارة 

 نبوءةهذه إًذا، هي . علينا، هو عند عودته الّثانية، وبعدها فيه المسيح سيحكمالّزمن الذي (. ٠: ٠٤الّرؤيا 

 !نحن الزمنن

، عند مجيء المسيح الّثاني (شعب إسرائيل)كّل نبوءة في الكتاب المقّدس، التي تظهر لنا أين سيكون شعبنا 

 .مّرة أخرىوالخروج اآلتي العظيم في العودة إلى فلسطين، تصّورهم في األسر والعبودّية 

. وبسخط مسكوب... تم فيهاواُخرجكم من بين الّشعوب وأجمعكم من األراضي التي تفّرق: "أكمل الّنبوءة

اآليات " )وجًها لوجه، واُحاكمكم هناك [٨ -١: ٠۳إرميا  – الخروج اآلتي]بّرّية الّشعوب وآتي بكم إلى 

۳٦- ۳۱.) 

وعندها سوف يحاكم ! سيكون عندها على األرض مجّدًدا شخصّيًا! المسيح –هذا هو الكلمة يقول ! الحظ

 .وجًها لوجهالّشعب 

 !الّصارخة وخطورتهحتمّية هذا األمر حان الوقت لنصحو ل

في  اوحيدً  اليحّذر العالم في زمن نوح؛ صوتً  اصوًتا وحيدً  ملكّن هللا استخد! رّبما صوت وحيد فقط يحّذركم

في شخص  اوحيدً  افي زمن يوحّنا المعمدان؛ وبعد سجن يوحّنا المعمدان، صوتً  ادً يحا وزمن إيلّيا؛ صوتً 

 !معظم الشعب الخاطئ، سوف تعاني العقوبات معهم اعتمدت علىإن ! المسيح نفسه

 الحظ كيف سيحاكم؟

وأعزل منكم المتمّردين ... كما حاكمت آباءكم في بّرّية أرض مصر كذلك أحاكمكم يقول الّسّيد الّربّ "

 (.۳٨ -۳٤اآليات " )فتعلمون أّني انا الّربّ ... والعصاة عليّ 

والذي مّنا سيذهب ". الّربّ أّني أنا  تعلموام آبائكم، لكي عوض عن أّيا سبوتيقّدسوا : "كيف حاكمهم؟ قال

 .الّربّ أّنه  يعلمحقًّا إلى فلسطين، سوف 

 كيف سنعلم؟

 !بعالمة سبته

يقول حين ال يعود شعبنا متمّرًدا ويحفظ سبت هللا، سوف يتذّكر ! في الكتاب المقّدس ٦٦ -٦٠إقرأ اآليات 

 !تكلّمككلمة هللا ! هذا تعليم قاس حقًّا! م حفظهم الّسبتأنفسهم لعد يبغضونطرقه التي تنّجس فيها و
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 الفصل الّثاني عشر

 !واآلن –في أّوجها  –البكورّية 

 
أّي عظمة وأّي سلطة وأّي ثروة توّصل إليها شعب بريطانيا وشعب أميركا؟ وماذا يحدث لنا اليوم فجأة؟ 

تها وتأثيرها في العالم؟ طلمواردها، وثروتها وس – ممتلكاتها –لماذا فقدت بريطانيا سابًقا كّل مستعمراتها 

 ؟عظمىسلطة عالمّية  –لماذا لم تعد تعتبر بريطانيا، بريطانيا العظمى 

فقد العالم الّثقة واإلحترام بالواليات المّتحدة اآلن، وأصبح يمقتها ويحتقرها كثيًرا؟ لماذا لم يكن بإمكاننا لماذا 

 م تتمّكن الواليات المّتحدة من ضرب فيتنام الّشمالّية الّصغيرة؟أن نربح الحرب الكورّية؟ لماذا ل

 .كم أصبحوا أثرياء وأقوياء –أدرك أّوالً، كم أصبح الّشعب األميركي والّشعب البريطاني عظيمين 

 غير القّمةقليلون يدركون . من المسلّمات –ومنصب وطنهم  –أن يأخذوا منصبهم يميل الّناس إلى 

لم يسافر المواطن العادي البريطاني أو . مقارنةنحن نحكم على األمور بال. عمت بها بالدنا، التي نالمسبوقة

عبر المناطق الخلفّية من الّصين أوالهند أو الّشرق األوسط أو أفريقيا الّسوداء  ،األسترالي أو الكندي

 .عة من حياة البشرّيةالمناطق الواسائحة الّنتنة والفقر والبؤس في القذارة والرّ  لم يشاهد. الموبوءة

التي  –ولم يزر كذلك، المواطن األميركي العادي، هذه المناطق المحرومة الواسعة، وال حّتى بالد أوروبا 

ال، لم . تعتبر مزدهرة مقارنة بالجماهير األمّية الّزاخمة، إّنما هي فقيرة بالمقارنة مع المعايير األميركّية

 .الّسخّية بالمسؤولّية التي تترافق مع نعمهأو قبل هللا،  رولم يشك. اولم يكن ممنونً . يدرك شعبنا باإلجمال

هل يشعر  .رغبوا به وكان ذات قيمة، يأتي معه التزام بالمسؤولّية في استخدامه اقتناء قليلون يدركون أّن كلّ 

إاّل  –ن قبل أهله ابن الّثماني الّسنوات بحّس المسؤولّية المفروضة عليه، عند استالمه دّراجة لّماعة جديدة م

 ؟بجروح وإصابة غيرهأليعتني بها، وينتبه بقيادتها لتجّنب إصابته  –إن هم ألزموه بها 

هكذا ثروة وسلطة وحيازة اقتصادّية كما لم تنعم به شعوب من قبل، هل قّدرنا بسخى هللا على شعوبنا عندما 

 وصالح؟ المناسبة الستخدامه بشكل حكيم المسؤولّيةما نملك وشعرنا بحّس 

سفينتنا األمينة أمام بحّس اإللتزام تجاه لم ندرك حّتى كم عظيمة كانت نعمتنا، دون ذكر الّشعور ! لم نفعل

 ؟هذه عمة البكورّيةنكم عظيمة كانت إًذا، ! صانعنا

 ثروة البكورّية

 .، الّنبوّية٠١: ٠٠إقرأ مجّدًدا وعود سفر الّتكوين 

. كنجوم الّسماء وكالّرمل الذي على شاطئ البحر واُكّثر نسلك تكثيًرااُباركك مباركة : "قال هللا البراهيم

 ".ويرث نسلك باب أعدائه
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  كوا رفقةوبارَ : "وأيًضا، بركة اإلنفصال الّنبوّية الموحاة على رفقة، لتترك عائلتها وتصبح امرأة إسحق

 (.٤٢: ٠٦ الّتكوين" )صيري ألوف ربوات وليرث نسلك باب مبغضيه. وقالوا لها أنت أختنا

. لألمم المعادية هي أبواب البحر االستراتيجّية للّدخول والخروج من تلك األمم" الباب"كما شرحنا سابًقا، 

من الّصناعة  رغم أّن كّل ثروة تأتي من األرض، فلطالما جاء اإلزدهار والّترف على الّصعيد الوطني،

وعبر سكك  ،الّسفنعبر  – البحرّيةالعالم  ممّراتبر ولطالما تّم الّتبادل الّتجاري بين األمم، ع. والّتجارة

 .داخل القاّرة الواحدة الحديد

بالّتحديد، عندما بدأت بريطانيا وأميركا  – ٠٨٢۳كم مهّم إًذا، أن يشّغل روبرت فانتون، أّول باخرة عام 

 !تطّور سكك الحديدوأيًضا أن يكون القرن الّتاسع والعشرون هو الذي شهد ! في الّثروة الوطنّية انتتضاعف

جبل طارق، قناة  مضيقأعدائنا ممّرات مثل " باب"، يكون باألممكما شرحنا سابًقا، بما أّن البكورّية تتعلّق 

 .سنكافورة، قناة باناما، إلخقناة السويس، 

 دارت. أن نكون نحن إسرائيل الحديثة يجبلذا، ! رئيسّي في هذا العالم" باب"ملكت بريطانيا وأميركا كّل 

استراتيجّية، إّنما أعظم  مّراتصارت، ليس فقط م ، التي"األبواب"الّثانية حول على هذه  الحرب العالمّية

ويبدو أّننا سنخسر قريًبا، مضيق  –قد خسرنا معظمها، ومؤّخًرا، قناة باناما لكّننا اليوم . تحصينات العالم

 لماذا؟. جبل طارق أيًضا

ألّن الّرّب كان معه ... ناجًحاوكان الّرّب مع يوسف فكان رجالً : "٠۳، ٠: ۳٩الحظ في سفر الّتكوين 

ميركا، مع وعد البكورّية ا بنجاح أحفاد يوسف، بريطانيا وأوهللا سّبب حقًّ ". ُينجحهومهما صنع كان الّرّب 

 !الّرائع ألبناء يوسف

 .هذه األّيام األخيرةفي  ،تأّمل ببركة موسى وهو على فراش الموت، يتنّبأ بما سيحدث لكّل من األسباط

 الّشمست وليوسف قال مباركة من الّرّب أرضه بنفائس الّسماء بالّندى وباللُّّجة الّرابضة تحت ونفائس مغاّل "

... ائس اإلكام األبدّية ومن نفائس األرض وملئهاومن مفاخر الجبال القديمة ومن نف .ونفائس منبتات األقمار

ثوره رينة له وقرناه [ حامل البكورّية –البكر ]بكر [... على الّسواء أفرايم ومنّسى]فلتأت على رأس يوسف 

هما ربوات أفرايم . بهما ينطح الّشعوب مًعا إلى أقاصي األرض[ ختم بريطانيا الوطنّي اليوم]قرنا رمم 

 (.٠١ -٠۳: ۳۳الّتثنية " )وألوف منّسى

 –األرض الّزراعّية والمعدنّية وغيرها  يكن أفرايم ومنّسى اليوم، يجب أن يكونا مالكا أفضل ثروات أًيا

 .مناجم الّذهب والفّضة العظيمة؛ الحديد، الّنفط والفحم؛ الخشب وموارد أخرى

 !أّية أمم تتّمم هذه الّنبوءات؟ إّنها فقط، بريطانيا العظمى وأميركا

، ملًكا ٠٨٢٢الّصالحة للّزراعة في المنطقة المعتدلة، بعد عام هذه األرض  مناطقأكثر من نصف صارت 

األراضي الّزراعّية الغنّية في وادي ميسيسيبي؛ حقول القمح والحبوب الواسعة في ! للّسلطتين العظيمتين فقط

الغرب األوسط، كندا وأستراليا؛ أراضي األحراج الواسعة العظيمة في شمال غرب المحيط الهادئ، ومناطق 
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بّية وأستراليا واالسكا والواليات المّتحدة؛ مناجم عديدة أخرى في العالم؛ حقول الّذهب في أفريقيا الجنو

قّوة والّنجاح الّناتج من الّذهب العظيمة في الواليات المّتحدة وجزر بريطانيا؛ الّشالالت الطبيعّية ووسائل ال

ط الماطق الّصناعّية والّتصنيع في إنكلترا والواليات المّتحدة الّشرقّية؛ أفضل بساتين الفاكهة في ساحل المحي

 أّي أمم أخرى امتلكت مجتمعة، هكذا ثروة مادّية؟. الهادئ وفلوريدا

 !م٠٨٢٢كّل هذه الّثروة تقريًبا، بعد عام  وحصلنا على

 

 اإلحصائّيات الفعلّية

مغاّلت "وعود  –م ٠٨٢٢فينا، ألحفاد يوسف، في هذه الّسنين األخيرة منذ  إلى أّي مدى أتّم هللا القدير وعوده

 ؟"نفائس األرضو... الجبال القديمةمفاخر ... الّشمس

ا، أمام جمعّية المصرفّيين في مساتشوستس، في . قال تشارلز م : ٠٩٠٠كانون الّثاني  ۱شواب، الّثري جّدً

 ."أهّم أّمة صناعّية وتجارّية في العالم منصبفي  ،منح هللا الواليات المّتحدة كّل شيء يجعلها ويحفظهالقد "

من هذا المجموع، أنتجت الواليات المّتحدة . مليون برميالً تقريًبا ۳٨٢٢، ٠٩۱٢كان إنتاج الّنفط عام 

 ٪٤٢أنتجت دول الكومونولث البريطانّية والواليات المّتحدة مًعا، . ٪۱٠حوالي  –وحدها، أكثر من الّنصف 

يري الذي العالم المص – ٠٩٤٤لكن في عام . من الّنفط الخام، دون أن نشمل استثماراتنا األجنبّية العظمى

الموت الّرسمي لالمبراطورّية أبوابه، واضًعا بذلك عالمة  كتب اإلستعمار البريطاني في لندنأغلق فيه م

 .٪۳٠من إنتاج كّل نفط العالم الخام، قد تدّنى إلى  ٪٤٢وأّن  –البريطانّية 

مع قدوم عام  لكن. من كّل األمم األخرى مجتمعة استخرجت بريطانيا وأميركا الفحم، أكثر بمّرة ونصف

 !٪٩،۳٢ –، تقلّصت حّصتنا إلى أقّل من ثلث إنتاج العالم ٠٩٤٤

أنتجت  –، أنتجت دول الكومونولث البريطانّية وأميركا مًعا، ثالثة أرباع فوالذ العالم ٠٩۱٢في عام 

ثر فقد أنتجنا الحديد الخام أك. ٠٩۱٠طّنًا، عام  ٢٢٢،٠٢٢،٠٢۱أو  ٪٤٢الواليات المّتحدة وحدها حوالي 

 .بمّرة وثلث المّرة، من كّل األمم األخرى مجتمعة

، وإلى اإلنتاج الفوالذي( ٪۳۳)، كان مؤّشر الّثروة األساسي هذا، قد انزلق إلى ثلث ٠٩٤٤مع حلول عام 

 .فقط، من الحديد الخام( سدس) ٪٠٨،٠١

من  ٪١۱نيوم؛ من األلوم ٪٨٢؛ (خصوًصا في كندا)من معدن النيكل في العالم  ٪٩۱لقد ملكنا حوالي 

من  ٪٦،٠٠من األلومنيوم؛  ٪٠،٦٢فقط من الّنيكل العالمي؛  ٪٤،۳؟ ٠٩٤٤لكن ما كان معّدلنا عام . الّزنك

 .الّزنك

أنتجت (. من أفريقيا الجنوبّية)دول الكومونولث البريطانّية كلّّيًا، على إنتاج الكروميت  سيطرت، ٠٩۱٢عام 

صدير العالم والّرصاص والق على نحاس وسيطرتاط في العالم، بريطانيا وأميركا مَعا، ثلثي إنتاج المطّ 

فقط، من كروميت  ٪۳،٠، أنتجنا ٠٩٤٤لكن مع حلول عام . وكّل منتوج معدني ثمين ،وصخر البوكسيت

 .من البوكسيت ٪۳،٤من رصاصه، ال قصدير، و ٪٩،٩من نحاسه،  ٪٦،٠۳العالم، 
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 ٤٦٠. )ك.ش ٢٢٢،٢٢٢،٠٤٤حوالي  –الرض أنتجت الكومونولث البريطانّية ثلثي محصول ذهب ا

لكن مع . كان للواليات المّتحدة احتياطي ذهب على قدر مجموع باقي العالمحين  – ٠٩۱٢في عام ( مليون

 .، تّم استنزاف موارد ذهب الواليات المّتحدة، حّتى صار الّدوالر في خطر جّدي٠٩٤٤عام 

 ألف مليون كيلوواط ٠٨۳أنتجت الواليات المّتحدة  –في العالم  لقد أنتجنا واستخدمنا ثلثّي الّطاقة الكهربائّية

لكن مع عام . ، وتجاوزت المملكة المّتحدة وكندا، روسيا والمانيا وفرنسا مجتمعين٠٩٦٨بالّساعة في عام 

 !فقط ٪٠،٠٢، أنتجنا ٠٩٤٤

لكن . ألساطيل الّتجارّيةقد امتلكت بريطانيا العظمى والواليات المّتحدة فعالً، أكثر بكثير من نصف حمولة ا

بنت الجزر البريطانّية سفًنا أكثر من أّي مكان آخرعلى . فقط  ٪۱.۳٠، أصبح الّرقم ٠٩٤٤مع عام 

عام . قد تجاوزت بريطانيا وأميركا أخرىلكن بعد أقّل من قرنين الحًقا، كانت أّمتين أو ثالثة أمم . األرض

كك الحديدّية ، كانت حمولة الّشحن السّ ٠٩٤٤عام . ديدّية، ملكنا أيًضا حوالي نصف أميال الّسكك الح٠٩۱٢

 .فقط من مجموع حمولة العالم ٪٠٤لكلتانا مجموعين، 

مجتمعة مع المملكة  ٠٩٤٤من الّسّيارات، أنتجت عام  ٪١۳حين كانت الواليات المّتحدة تنتج وحدها 

 .انيا وفرنسا وإيطاليا بأرباح هائلةتقوم اليابان وألمو. من الواليات المّتحدة وحدها ٪٦٦ -٪۱۱المّتحدة، 

 

 كيف حصلنا عليها؟

كيف توّصلنا إلى امتالك كّل ثروة األرض الهائلة هذه؟ هل حصلنا عليها بواسطة الحكمة والبصيرة والّطاقة 

 والقدرة والقّوة البشرّية؟

ا يتعلّق بخصوبة على األرض، بمالمختارةمنطقة نجد أنفسنا مالكين بسالم، ال" :دع أبراهام لنكولن يجيب

لم نكّد ولم . جوهرّيةنجد أنفسنا الوارثين الّشرعّيين لهذه الّنعم ال... الّتربة، ومساحة األراضي وصّحة المناخ

 ".نتعب إلقامتها

، من أجل يوم وطنّي للّصوم والّصالة، قال هذا الّرئيس ٠٨٤۳نيسان  ۳٢مّرة ثانية، في تصريحه يوم 

ة، وأن نعترف بالحقيقة الّرائع... هللا ا وواجب اإلنسان، أن يعتمدوا على سلطةإّنه واجب األمم كم: "العظيم

لقد ... ، والمثبتة في كّل الّتاريخ، أّنه فقط األمم التي إلهها هو الّرّب، هي مباركةالمعلنة في الكتابات المقّدسة

لقد نمينا . يدة في سالم وازدهارلقد ُحفظنا طوال هذه الّسنين العد. المستفدين من نعم الّسماء المختارة كّنا

لقد نسينا اليد الكريمة التي حفظتنا بسالم ! لكّننا نسينا هللا. عدًدا وثروة وسلطة كما لم تنمو أّي أمة أخرى

وكاثرتنا وأغنتنا وقّوتنا؛ وقد تخّيلنا باطالً، في خداع قلوبنا، أّن هذه الّنعم قد أنتجتها حكمة وفضيلة خاّصة 

 ".بنا

يد الفضل أّمة تع –أّمة سكرى بالّنجاح ليس بفضل جهودها الخاّصة  -ولن رأى أّمة نسيت هللا وألّن لنك

إلعتراف بهذه الخطيئة الوطنّية ة، من أجل يوم صوم وصالة لالّرئيس العظيم األمّ  والمجد لنفسها، نادى هذا

لكّن هللا سمع واستجاب لهذه . يانعندما أصدر هذا البتأرجح على دفتّي الميزان، مكان مصير األّمة . أمام هللا

 !وحفظ األّمة –الّصالة الوطنّية العظيمة 
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رئيًسا أو رئيس وزراء يملك  ونحن ليس لدينا اليوم،. ن المّراتلكّن الّتهديد اليوم لمصيرنا، هو أخطر بماليي

 !ركبتيهارؤيا واإلدراك والّشجاعة ليأت بهذه األّمة على 

نستحّق هذه الّنعم الماّدّية العظيمة، إّنما إله ابراهيم وإسحق وإسرائيل قد أعطاها علم ابراهام لنكولن أّننا لم 

 .لشعبنا

ويجب علينا أن نواجه الواقع اليوم ونعلم، أّنه أعطانا كّل هذه الّثروة الماّدية غير المسبوقة، ألّن هللا وعد بها 

 .اع هللا وحفظ شرائعه ووصاياهوقد وعد بها ابراهيم ألّن ابراهيم أط. ابراهيم دون قيد أو شرط

 .أن يعيشوا وفق شرائع هللا رفضوالقد ّحرم أجدادنا من نعمة البكورّية هذه بعد موسى، ألّنهم 

 ،واليوم يحّذرنا هللا، من خالل نبوءات عديدة في سفر حزقيال وإشعياء وميخا وكثير غيرهم، أّننا إن لم نتب

الّصادقة، فسوف يدّمر مدننا وكّل  والّصالةبالّصوم والبكاء  نحن هذا الجيل، عن خطايانا، ونتوّجه إليه

ليساعدنا هللا ! ويستعبدونايغزونا ويتغلّبوا علينا ؛ فةوحشيّ سوف يعاقبنا عن طريق يد سيف أجنبي؛ حصننا ب

 !ه لهذا الّتحذيربّ ننتمن أجل أن 

 – إسرائيل الّناجح -يوسف –" لّضالّةا"العشرة األسباط  المدعّوة –إن لم نكن أّمة إسرائيل : في الختام نسأل

م، فمن نكون إًذا؟  ٠٨٢۳الورثة الفعلّيين لنعم البكورّية التي كانت لتعطى بدًءا من عام  –إسرائيل البكورّية 

 –أكثر من ثلثي  استحوذنا علىألّننا  –لبكورّية لم عهذه النّ ّية أّمة أخرى أو أّية مجموعة أمم، لم تملك أ

تشاركت كّل وثروات كّل هذه األرض المستديرة، بينما كّل المواد الخام والموارد  –ع حوالي ثالثة أربا

 .األمم األخرى مجتمعة في ما بينها، حّصة صغيرة فقط

لمقّدس، كالكلمة المعلنة هلل الحّي؟ هل من الممكن أن يكون لكتاب ااإللهام اإللهي ل هل تعرف دليالً أقوى على

الّنبوءات التي تأّملناها في هذا الكتاب، من دون وحي سماوّي؛ قطعوا هذه الوعود  رجال فانّيون قد كتبوا هذه

، كان لهم القّوة ٠٨٢۳ -٠٨٢٢عام، بدًءا بالّتحديد في الّسنين  ٠۱٠٢إسرائيل، وبعد فترة زمنّية من  -ليوسف

ومواردها  ،عظيمةفهي تتضّمن الحيازة على ثروة كّل األرض ال. لتحقيقها؟ هذه ليست وعود صغيرة وعبثّية

 .الّطبيعّية الواسعة

أطلب منهم أن يجيبوا إن استطاعوا، إن كان أحد . قّدم هذه الوقائع بمثابة تحّد، ألصدقائك الملحدين والكافرين

غير سلطة الّرّب الخالق نفسه، قد قطع ودّون هذه الوعود، منذ آالف الّسنين، وتحديًدا، بعد آالف الّسنين 

 !الموعود، حقّقهاالحًقا، في الّزمن 

تتّمة مذهلة  بوجه –المتكلّم باللغة اإلنكليزّية  ،أّي وارث لنعم هللا الماّدّية المختارة –كيف يمكن ألّي أميركي 

ومن  أن يقبل ويشارك بهذه الّنعم، –وعرض مذهل وملهم لقّوة هللا القدير وسلطته ووفائه  –ورائعة للّنبوءة 

أو ال يركع أمام القدير العظيم، ويتوب ويتشّفع بكّل ، تتزايدبأّن خطايانا اليوم هللا  تحذيرثّم يتجاهل بإهمال، 

 .أمر يستحيل تصّوره ذاه .وسيلة ممكنة، ليحّذر الّناس اآلن من الخطر الوشيك عليهم
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 الفصل الّثالث عشر

 واآلن، ماذا؟ الّنبوءات للمستقبل العاجل

 
لكن ماذا فعل ! ال مثيل لها بين األمم أو اإلمبراطورّيات –رائعة و ، عند استالمنا إّياها، هائلةكانت البكورّية

 شعبنا بهذه الّنعمة المدهشة؟

كانوا ال يزالون متمّردين، متشّبصين، ! ، حّتى لو لم يدركوا ذلك هم بأنفسهمإسرائيلّيينكانوا ال يزالون 

 !عنيدين

أنفسهم  –ن اآلن وثنّيين المعتبرو" الّونالضّ "سرائيلّيون اإل –عندما وجد شعب بريطانيا واألميركّيون 

 إللههمينعمون بشعاع الّشمس اللطيف للّثروة والّسلطة، كانوا أقّل استعداد من أجدادهم القدماء، ليخضعوا 

يبدو أّن قليلون توّجهوا إلى هللا، إلى أن وجدوا أنفسهم في  !شعروا اّنهم ليسوا بحاجة إليه، اآلن. وطرقه

 .قحاجة ماّسة وفي مأز

يستحّق شعبنا شيًئا من هللا، منحنا يكن عام، ومن ثّم، عندما لم  ٠۱٠٢لكن بعد أن حجب هللا البكورّية لمّدة 

لم يعد هللا ملزم ! وحفظ على وعد ابراهيم غير المشروط –ال مثيل لها في الّتاريخ بركة قومّية  هللا فجأةّ 

لحظة إعطائنا هذا المنصب . روة والعظمة في العالمهيبة والثّ بوعده ليبقي شعبنا غير المستحّق، في مركز ال

 .المنقطع الّنظير، كان األمر يتوقّف علينا إن كّنا سنحتفظ به أم ال

قال هللا إذا لم يسمع . ٠٨إلى  ٠لقد غّطينا سابًقا، اآليات من . ٠٤لنعد اآلن إًذا، إلى سفر الالوّيين 

 ثّم ماذا؟. سنة ٠۱٠٢ات الّسابقة، سيعاقبهم لمّدة اإلسرائيلّيون له ولم يطيعوه من أجل كّل العقوب

آية  بكورّية، يتمّرد بعد، يتابع هللا فيمن حجب العام  ٠۱٠٢ ،بعد تلك الّسنين -مع البكورّية  –إن ظّل شعبنا 

 !قد بدأ هللا فعالً بذلك". فأحّطم فخار عّزكم واُصّير سماءكم كالحديد وأرضكم كالّنحاس: "٠٩

 

  !افتخرنا بسلطتنا

وضع أممنا في مركز ! بعد منحنا سلطة البكورّية هذه أن يكسر فخر سلطتنا الوطنّية، إاّل لم يستطع هللا 

كان لنا فخر عظيم بتلك الّسلطة . أّي أّمة او امبراطورّية من قبل أعظم سلطة قومّية امتلكتها يوًماامتالك 

 .بهيبتنا الوطنّية – القومّية

وكيف استخدمها عندما كان  –بتلك الّسلطة  فخرهروزفلت وهو يخبر عن  أذكر استماعي للّرئيس ثيودور

كانت . كان األلمان يرسلون سفينة حربّية نحو خليج مانيال، ويهّددون باإلستيالء على الفيليّبين. رئيًسا

فيها ا رسل الّرئيس روزفلت إلى القيصر، مذّكرة مقتضبة طالبً أ. لواليات المّتحدةا لالفيليّبين حينها، ملكً 

 .بسحب الّسفينة الحربّية االلمانّية على الفور



101 
 

. لذا أرسلت مذّكرة ثانية! أقولما  كنت أعنيلم يعرف القيصر حينها، أّنني : "بقّوة شديدة قال الّسّيد روزفلت

إلى األميرال ديوي، قائد أسطول المحيط  أرسلتها بل. لمذّكرة الّثانية إلى القيصرإاّل أّنني لم أرسل هذه ا

األلمانّية الحربّية، وإن  أمرت األسطول بأكمله أن يبحر بأقسى سرعة نحو الّسفينة. ت المّتحدةاالهادئ للوالي

 !في تلك األّيام، قبل الحرب العالمّية األولى، كّنا نفتخر بسلطتنا الوطنّية !"فليغرقوهاد أعقابها، لم تع

 

 !قد خسرناهال... 

والواليات المّتحدة،  –لى إهانة أو دوس أو حرق علم الواليات المّتحدة اليوم، حّتى األمم الّصغيرة، تجرؤ ع

 قّوتنا؟ لكبرياءماذا حدث ! التي ال تزال تملك الّسلطة، ال تفعل أكثر من إعالن اعتراض ضعيف

 !وقد فعل". فأحّطم فخار عّزكم: "قال هللا! وخسرناهالقد سبق 

. أمراض وبائّية، تأخذ الماليين من الحيوات اجوًعا، يتبعهمتعلن نبوءات آخرى أّننا سنشهد قريًبا جفاًفا و

ّنحاس، سندرك أّن المطر ال يهطل من الحديد، وأّن األرض القاسية عندما تكون سماؤنا كالحديد، وأرضنا كال

 !كالّنحاس لن تلقى المطر ولن تعطي الغذاء

 ".ألرض ال تعطي أثمارهافُتفرغ باطالً قّوتكم وأرضكم ال تعطي غلّتها وأشجار ا: "٠٢اآلية 

 !لكن هل سيتنّبه األميركّيون والبريطانّيون؟ لم يتنّبهوا قطّ 

 ؟ماذا بعدثّم ماذا؟ بعد كّل هذا، 

وإن سلكتم معي بالخالف ولم تشاءوا أن تسمعوا لي أزيد عليكم ضربات سبعة أضعاف حسب : "٠٠اآلية 

 ".خطاياكم

في الواقع، ال يوجد في العبرّية، اللغة التي كتب ". شيبا"برّية ، نجد الكلمة الع٠٨هنا أيًضا، كما في اآلية 

 ."شيبا"نجد فقط الكلمة الواحدة، ". أضعاف"واألخرى " سبعة"ا مفيها موسى، الكلمتان التي تعني إحداه

تشير إلى مّدة " الّسبعة المّرات". "سبعة أضعاف"بكما و" سبعة مّرات"بكما شرحنا سابًقا، تعّرف الكلمة 

 .تشير إلى قّوة العقاب" الّسبعة الضعاف. "ابالعق

 

 عقاب بعد أقوى اآلن

، تشير هذه ٠٨اآلية في  ،ا، من المؤّكد أّنها في الجملة، وبسبب ما حصل فعليًّ بسبب استخدامها وصيغته

ا  تمّرات نبوّية، التي خالل هذا العقاب، كان سبع –العقاب  مّدةالكلمة العبرّية، شيبا، إلى   !عام ٥۵٥٢فعلّيً

ا، وألّنه ال يمكن أن يكون هناك اآلن  في عام آخرين،  ٠۱٠٢لكن أيًضا، بسبب صيغة الجملة المختلفة جّدً

 شّدةتشير إلى الّسبعة األضعاف  ٠٠ما قد اُعطي اآلن، إّنه من المؤّكد أيًضا أّن كلمة شيبا في اآلية  حجب

سبعة "لم تكن الكلمات، هذه المّرة . ٠٨ية ، هي بكاملها من اآل٠٠الحظ أّن الكلمات في اآلية . العقاب
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تصف  ٠٠في اآلية " سبعة أضعاف"العبارة ". سبعة أضعاف ضربات"، إّنما "أضعاف حسب خطاياكم

 .عليهمهللا التي سيجلبها  الّضربات

 – يتوّجهوا إلى هللا في الّتوبةأن  –بريطانيا وأميركا  –إًذا اآلن، إن رفض أفرايم ومنّسى القرن العشرين 

 –أكثر بكثير  بشّدةورفضوا العيش وفق الّطريق التي تسّبب وتحفظ وتزيد الّنعم، سوف يعاقبهم هللا 

كما تبّينه  –يعيدهم إلى الّسبي والعبودّية  –غير المسبوقة الّضخمة  القومّيةويجّردهم حّتى من هذه الّنعمة 

 .يات هذه الّنبوءةتكملة آ

ال يمكن "يار لسلطات عظيمة مثل سلطات بريطانيا وأميركا؟ هل تقول، حصل انههل تعتقد أّنه ال يمكن أن ي

، ال ذا قيادة وسلطة وثروة ال سابق لهاهل تعتقد أّن هللا العظيم القادر على إعطائهم هك" ؟هناأن يحدث هذا 

 ، كما فعل مع أجدادهم القدامى؟العبودّيةيقدر أن يأخذ هذا منهم ويرميهم مجّدًدا في 

تحتاج أن تصحو للواقع اّن الواليات ! وغابتللواقع أّن شمس بريطانا قد سبق  ح عينيكتفتتحتاج أن 

 فخارفأحّطم : "وتهاب أن تستخدمها، تماًما كما قال هللا –المّتحدة، المالكة بعد سلطة ال نظير لها، هي خائفة 

 عاجزة كانت لطتها العظمى،، مع كّل سأّن أميركا –؛ أّن الواليات المّتحدة توقّفت عن كسب الحروب "عّزكم

 !حدث ألّمة يوًما أعظم انهيارإّن الواليات المّتحدة تركض بسرعة نحو ! على قهر فييتنام الّشمالّية الّصغيرة

 !على الحائطموجودة الكتابة إّن 

العديدة ت والّنبوءا – ٠٨وأيًضا نبوءة سفر الّتثنية  –هذه  ٠٤بقّية نبوءة سفر الالوّيين  تفهمتحتاج اآلن، أن 

 !نحو شديدقريًبا على  حياتكعلى  ستؤّثروباألحداث التي  األخرى التي تتعلّق بها

وصفوا كم سيكون العقاب الذي سينزله هللا  ،تنظر إلى نبوءات يسوع، وإرميا وإشعياء وآخرين تحتاج أن

 .أشّد بكثير ،على شعوب بريطانيا وأميركا

 !كما لم تحدث قّط ألّي أّمة أو شعب ،اإلضطرابات التي ستكون ةحتميّ من الّنبوءات تحّذرنا من  كثيرالألّن 

االن ما  تعيتحتاج أن  –ّرفت الّشعوب البريطانّية واألميركّية في الّنبوءات عُ عالمين كيف  –عالمين بهوّيتنا 

أ به ما تنبّ  –قيل عّنا في سفر إشعياء وإرميا وحزقيال ودانيال ويوئيل وهوشع وعاموس والّنبوءات األخرى 

 !كما وما ورد في هذه الّنبوءات التي كتبها موسى – يسوع

الّشعب الذي اختاره من أجل  –وتحتاج أيًضا، أن تعرف لماذا إله حّق ومحّب سوف يعاقب شعبه المختار 

 .، رفضوا هم أن ينفّذوهسام  هدف 

 –تؤذينا  طرق خاطئةتصحيح يطّبق ل نحتاج أن نفهم أّن الّتوبيخ. الّتوبيخيدّل فعل العقاب بالّذات، على 

الّرسالة إلى )هللا يعاقب كّل ابن يحّبه ! إفهم! لتحويلنا إلى الّطرق الّصحيحة التي تنتج الّنعم المرجّوة

 (.٤: ٠٠العبرانّيين 
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أن تعتبر نفسها ويعتبرها اآلخرون  –تريد الّطبيعة البشرّية أن تكون صالحة ! إفهم أيًضا الّطبيعة البشرّية

. لكّنها تريد أن تتلّقى الخير بينما هي تزرع الّشرّ . تريد الّنتيجة الجّيدة. تريد أن تفعل الّشّر فقط نمابيصالحة، 

 !سبب ونتيجةمسألة هو  ،كّل األمر! فهي ال تدرك بطريقة ما، الحقيقة التي تقول، أّننا نحصد ما نزرع

هللا اآلن ! ّر ينتج الّسبيل الذي يجلب نتائج سعيدةتحويلنا من الّتسّبب بالشّ  –هللا  محّبةعقاب هللا ال يعكس إاّل 

إّنما ألّننا  – هوهللا ليس غاضًبا ألّننا نؤذيه ! هو على وشك أن يوقفنا من تسّبب شرور هائلة على أنفسنا

 !ألّن هللا يحّبنا –أنفسنا  نؤذي

 

 العقاب هو تأديب وتصحيح

واألقوى بأضعاف، الذي سبق وبدأ ينزل على أميركا  ال تتوقّف الّنبوءات عند إعالنها العقاب غير المسبوق

النتيجة تكون إدراك . النتيجة تكون بشعب مؤّدب. أيًضا نتيجة هذا العقاب المتشّدد دّون الّنبوءاتت. وبريطانيا

سوف ! عندنا الّتمّردسوف يكسر العقاب روح ! أخيًرا، أمثولتنا سيعلّمنا العقاب األقسى .واع لما فعلناه بأنفسنا

سوف يعلّمنا الّطريق نحو الّسالم المجيد والّنجاح . يرفعنا من بالوعة العفونة والّشّر التي غرقنا فيها

 !والّرفاهّية

غير ممكن تخّيلها، أعظم من البكورّية الماّدّية  نعمةبعد الكوارث الوطنّية المخيفة اآلتية علينا، سوف تكون 

 .التي ملكناها القومّية

رجاالً  –غالًبا ما ذكرت الّرجال العديدين الذي أعرفهم  .سعادة مصدرلّسلع الماّدّية ليست يجب أن نتعلّم أّن ا

 .ليس مصدر الّسعادةإنّما هو  –الّنجاح المادّي حقًّا مرغوب ! إّنما حياتهم فارغة –بحسابات مليئة في البنك 

ن األساسّيين اللذي ينالوعدَ ة فقط، أحد كانت البكوريّ ! الّسعادة الحقيقّية هي سلعة روحّيةفإّن على أّية حال، 

لم تحتاج أن . لك فقط ساللة ملكّية من الملوك البشرّيينلم يتضّمن وعد قضيب المُ . أقامهما هللا البراهيم

أشار قضيب الملك باألخّص، إلى . بصفته ملكهم هللالو اّن اإلسرائيلّيون حفظوا وأطاعوا  –تتضّمنهم كلّهم 

 .وحّي من خاللهوالخالص الرّ  ،المسيح

في الواقع، قانون هللا هو قانون . هي روحّية القيم الحقيقّية إنّ  .شعبنا ال هناك أمثوالت أساسّية يتعلّمهاال ز

ويتطلّب من روح هللا القّدوس أن يسكن في . إّنما يرتكز على مبادئ روحّية –يتضّمن أفعاالً جسدّية . روحيّ 

 !الّذهن لتحقيق ذلك

والّتوبة تعني أن ننعطف ونمشي في  – الّتوبةيعني . الّتصحيح يعني تغيير المسار. حتصحييعني  العقاب

 !الّطريق اآلخر

اآلن، قبل ان أعطيك هذه الّنبوءات المثيرة، إفهم لماذا يجب على العقاب القومّي أن يأتي، ومن يحتاج إلى 

فقط الذين ! شريعة هللا – الحقّة هللا طرقالذين ينقضون  –يحتاجونه  الّشرّ الذين يزرعون  فقط! الّتأديب

 .يجلبون على أنفسهم الّشرور التي تنتج من الّتعّدي
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ككّل، سوف تعاني من هذا العقاب غير المسبوق، إّنما األفراد المستعّدين أن يقبلوا  األّممرغم أّن : وافهم هذا

 !ه المحنة الّشديدةال أحد يحتاج أن يتكّبد هذ! تأديب هللا دون العقاب، سوف يحميهم هللا منه

 

 ضربات سبعة أضعاف بعد

 .٠٤الحظ اآلن ما ورد في سفر الالوّيين 

بعد أن أعطى هللا شعبنا هذه الّسلطة القومّية،  ؛تقديمهاعام، ومن ثّم  ٠۱٠٢بعد حجب البكورّية القومّية لمّدة 

 وأوبئة وأمراض غير مسبوق، وكسر اآلن فخر عّزنا بسبب تمّردنا القومّي ضّد شرائعه؛ بعد معاقبتنا بجفاف

 ة والّتوّجهوال يزالون يرفضون الّتوب –في أعقابه، فإن استمّر البريطانّيون واألميركّيون في طرقهم الّشريرة 

 ".سبعة أضعاف حسب خطاياكم ضرباتأزيد عليكم : "... يحّذر هللا –إلى إلههم 

. ضربات المعاناة –، نتائج خطيئته على مرتكبها فعالً  تجلب الخطيئةه، هو أّن وندركما يبدو أّن الّناس ال ي

، وأّن (٦: ۳رسالة يوحّنا األولى )أّنها الّتعّدي على ناموس هللا  على يعّرف الكتاب المقّدس على الخطيئة،

 (.٠٦: ١رسالة رومية )ناموس هللا هو ناموس روحّي 

إّنما . فقط، أشياء أو خدمات ماّدّية يمكن للمال أن يشتري. قد قلت أّن المال ليس مصدر سعادة! لنفهم هذا

األشياء الماّدّية وحدها ال تمّد  .يجب أن يكون هناك مضموًنا روحّيًا، كما ومضموًنا جسدّيًا، من أجل الّسعادة

إّن . للّسالم والّسعادة والّرفاهية الّطريقبكالم آخر، إّنه . ناموس هللا هو ناموس روحيّ . ةبالّسعادة المرضيّ 

 .الّسعادة الحقيقّية لتجلبق هي التي زّودها هللا هذه الّطري

والعكس بالعكس إًذا، أال نستطيع أن نرى أّن الّتعّدي على هذه الّطريق هو يسّبب الّتعاسة واأللم والمعاناة 

إّن . والفراغ وأوجاع القلب والخوف والقلق واإلحباط؟ كّل هذه الّشرور يسّببها الّتعّدي على ناموس هللا

 .عاني حّقًا من هذه الّشرور التي جلبها على نفسهالخاطئ ي

من أجل أن يعلّمنا . والّتصحيح الّتأديبالعقاب هو . ٠٤من سفر الالوّيين  ٠٠تأّمل اآلن، مّرة أخرى، اآلية 

عقاب  –ضربات خطايانا سبعة أضعاف بالّتجربة، سوف يضرب هللا شعبنا األمثولة التي فشلنا في تعلّمها 

 !اف مّما جلبناه على أنفسناضعأكثر بسبعة أ

 !الّتأديبشّدة  –سبعة أضعاف شّدة العقاب 

 

 العبودّية من جديد

وإن لم تتأّدبوا مّني بذلك بل سلكتم معي بالخالف فإّني أنا أسلك معكم بالخالف : "٠۱ -٠۳الحظ اآلن األيات 

 ".وّ فُتدفعون بيد العد... أجلب عليكم سيًفا. وأضربكم سبعة أضعاف حسب خطاياكم

 !من جديد العبودّية
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إن ال زلنا نرفض أن . جلبنا هذا العقاب على أنفسنانحن . جلبت العقاب خطايانا! افهم المعنى الحقيقي لهذا

لقد جلبنا نتائج الخطّية على ". أضربكم سبعة أضعاف"قال هللا،  ثولة، وأن نتأّدب لخيرنا الّشخصي،نتعلّم األم

 !الّتأديبالعقاب الذي هو  –ا عقاب أشّد بسبعة أضعاف هللا اآلن، سيجلب علين –أنفسنا 

إن كنتم بذلك ال تسمعون لي بل سلكتم معي بالخالف فأنا أسلك معكم : "۳۳إلى اآلية وصوالً اقرأ اآلن 

 واُصّير... وأؤّدبكم سبعة أضعاف حسب خطاياكم[ ٠: ٠۱سفر الّرؤيا  –الّسبعة الّضربات ]ساخًطا  بالخالف

 ".واُذّريكم بين األمم... مدنكم خربة

حّتى يتحّولوا  –بنا حّتى يتحّولوا فعالً عن طرقهم الّشّريرة وعلى شع –الّتأديب  –سيظّل هللا يضاعف العقاب 

 !إلى الّطرق التي تسّبب الّسالم والّسعادة والّنجاح وكّل األشياء الجّيدة

الّسالم،  مأن يكونوا سعداء، أن يكون له ر شعوبنا علىأن يضطّر صانعنا أن يجب –! ال يصّدقيا لألمر الذي 

لكّل  والفرحبالحياة األبدّية في الّرفاه  –الخاّص  نابخيار –قبل نو ىسعنعلى الّتنّعم بالّرفاهّية، أن والقدرة 

 !األبدّية

ريق أن تصّر الّطبيعة البشرّية، الّراغبة في هذه البركات، في الّسير بعناد، في الطّ  –! المعقول غيريا لألمر 

شّدة العقاب سبعة  تتضاعفومن ثّم ترفض أن تؤّدب حّتى  – الّتأديب – العقابالذي يبعدهم ويسّبب لهم 

 !ثالث مّرات متتالية –نعم، سبعة أضعاف ! أضعاف

 ! المحدودة غيرنقبل نعمه  إلى أن، بصبر وتسامح يؤّدبنا، يعّبر عنها لشعوبنا وأّي محّبة –هم إلهنا كم عظيم 
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 الفصل الّرابع عشر

 ألميركا وبريطانيا –األحداث المتنّبأ بها لآلن 

 
ماّدّية كما لم تكن ألّية أّمة من قبل، ومن أجل أن يؤّدبنا اآلن حّتى نستطيع أن  اقد أعطانا هللا نعمً  تماًما كما

نبوءات كثيرة  !نتنّعم بهكذا بركات، سوف ينزل على شعبنا كوارث قومّية كما لم تضرب أّية أّمة من قبل

 !قّررت هذا

 

 نبوءة ميخا الهائلة

ا عن هوّية إسرائيل الحديثة، في نبوءة رائعة مفّصلة واألكثر محّددة، في سفر ميخا  : ۱نجد دليالً إضافّيًا مهّمً

هي تصف الّثروة . أينما كانت –إسرائيل الحديثة اليوم  –إسرائيل " بقّية"هي تحكي تحديًدا، عن  .٠۱ -١

 !بالّتفصيل مونولث البريطانيّ المحسنة بين األمم، ومن ثّم الّسقوط اآلتي للّشعوب األميركّية والكو والّسيطرة

وتكون بقّية يعقوب في وسط شعوب كثيرين كالّندى من عند الّرّب كالوابل على العشب الذي ال : "الحظ

لإلنتاج  كثيًران ل هما ضرورّيار أّن الّندى والوابتذكّ (. ١اآلية " )ينتظر إنساًنا وال يصبر لبني البشر

 .من عند هللا والّثروةالقومّية  للّنعمةالّزراعي وهما رمز 

وتكون بقّية يعقوب بين األمم في وسط شعوب كثيرين كاألسد بين وحوش الوعر كشبل األسد بين : "تابع

 (.٨اآلية " )قطعان الغنم الذي إذا عبر يدوس ويفترس وليس من ينقذ

 .كاألسد بين أمم األرض األخرى – كسلطة عظمىئيل، ارذه الّرمزّية الجيل اآلخير إلسه مّرة آخرى، تصف

عن بركة البكورّية  محرومين منذ البدء، واكان(. ٩اآلية " )لترتفع يدك على مبغضيك وينقرض كّل أعدائك"

نية، ب العالمّية الّثاالحرب العالمّية األولى والحر عبر، ٠٨٢۳عام  بدًءا منمن هللا، على أميركا وبريطانيا، 

 .٠٩۱٢لحرب الكورّية، في نهاية عام حتى نقطة الّتحويل في ا

، على مركز الق ّمة في أّي اولم تترّبع، ال أميركا وال بريطاني –منذ ذلك الحين، انتزعت هذه الّنعم بالّتأكيد 

 !مصادمة مهّمة، منذ ذلك الحين

هائلة بالّنسبة ألمم  بركة، كّنا بمثابة هذه لذي كّنا نتلّقى نعم هللاتظهر هذه الّنبوءة إًذا، أّنه في الوقت نفسه ا

خّطة "ألّن شعوبنا هي التي خلّصت أمم األرض األخرى مراًرا وتكراًرا، بواسطة  –األرض األخرى 

ند مئات الماليين البوشل من الحبوب للهو ،"الّتحالف من أجل الّتقّدم"و، "برنامج الّنقطة الّرابعة"و، "مارشال

إمدادات واسعة من المواد الّتموينّية بعد الحرب العالمّية " رڨبرنامج هو"أنقذ . وأمم جائعة أخرى، إلخ

 !األولى، خلّصت الماليين في األمم األخرى من المجاعة

نحن عنيدون  – إّنما. بالمثل الحديثقام يوسف . أنقذ يوسف قديًما، القمح والغذاء، وجعلهم متوفّرين لآلخرين

 .شريعته، بينما خدم جّدنا القديم هللا، وأطاعه من كّل قلبهن حيال هللا وّردوومتم



107 
 

على الّسالم العالمّي خالل  محافظين –وسط أمم األرض األخرى " األسد"شعوبنا هي التي كانت مثل  إّنها

 !حربين عالمّيتين عظيمتين، وعلى اإلستقرار لكّل حياة بشرّية على هذا الكوكب

 

 دمار مفاجئ

خيول "]يقول الّرّب أّني اقطع خيلك  في ذلك اليومويكون : "ذلك، في هذه الّنبوءة المفّصلة، يقول هللا مع

" وأهدم كّل حصونك[ بالقنابل الهايدروجينّية؟]وأقطع مدن أرضك . من وسطك وأبيد مركباتك"[ الحرب

 (.٠٠ -٠٢اآليات )

 (.٠٩ -٠٢: ۳۳مزامير ال)يحسم نتائج الحروب  هللا! يقول هللا أّنه سيفعل هذا

 – واألقوى، األكثر ثراء واألكثر محسنة، العظيمةشعوب األرض  هللا هنا يمّيزهل هناك أوضح من ذلك؟ 

، (٠٩: ٠٤أنظر سفر الالوّيين )هللا فجأة فخر عّزتهم " يكسر"إّنما في اللحظة التي تصل قّوتهم إلى أّوجها، 

 لماذا؟! أدوات الحرب ويهدم مدنهميقطع عنهم 

في  –كهنة مزّيفين  –والكثير من العّرافين والمتنّبئين  "الّسحر"ألّن لدينا، كما يتابع الّنبي بشرحه، الكثير من 

 !أرضنا، يرفضون الّتبشير مع سلطة، بوصايا وطرق هللا الحيّ 

 ،(٠۱اآلية )الوثنّية مباشرة قبل الّدمار الكلّي اآلتي على األمم  –إاّل إن تبنا  –لذا، فإّن هللا سيعاقبنا ويدّمرنا 

العهد على الّتمام، وعند عودة يسوع  دث في نهاية هذاه، والذي سوف يحوخالل الّزمن الذي يؤّدي إلي

 !المسيح الّثانية كملك الملوك

لكن شعوب أميركا ودول الكومونولث ! ال يوجد شعب آخر يتّمم هذه الّنبوءة العظيمة، ولو من بعيد

 !بطالبريطانّية، تتّممها بالضّ 

وأمالكهم األجنبّية حول األرض، فيما " بّوابات البحار"، فيما يخسر البريطانّيون "فخر عّزتنا" ينكسرفيما 

اعتماد الّذهب ستنزف يفيما  –وسيطرتها فوق هذه البّوابة الحيوّية  –تتخلّى أميركا عن ملكّيتها لقناة باناما 

ه الّنبوءة المركزّية وحدها، دليالً ضخًما عن مكان سكن من هذه األّمة، واضطرابات المناخ تزداد، تمّثل هذ

 !الحديثة لشعوب إسرائيل اليوم" البقّية"

 

 عقاب على كلّ األمم

أّن هذه القّوة األعظم من العقاب الّتأديبي المتضاعف،  – من نبوءة هللا الّتحذيرّية الخاّصة –سيتوّضح اآلن 

 !وستضربهم أّوالً . بريطانيا في دول الكومونولث بما فيها شعوب –ستقع على بريطانيا وأميركا 

هللا قلق ! هللا هو خالق كّل األمم األخرى أيًضا. سيعانون من الّدمار الّتأديبي نليسوا األمم الوحيدين الذي ملكّنه

ة نعوا على شبه هللا، مع إمكانيّ هم أيًضا، صُ . هي أيًضا بشرّية". وثنّية"على الّشعوب واألعراق التي ندعوها 

 !أرسل هللا بولس الّرسول إلى األمم الوثنّية !هللا الّروحّية وشخصّيته صورةالقولبة إلى 
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ن يكون سالم على األرض أبًدا، إلى ال يمكن أ! وابتعدت عن هللا وطرقهورفضت  هتمّردت كّل البشرّية ضدّ 

 !أن تتحّول كّل األمم إلى هللا وطرقه، وتحكمها حكومة هللا العليا

ا، في دّوامة األكّل البشر زمة الّسريعة المتسارعة، مشيرة بذلك إلى الّدمار الكامل لهذا العالم ّية واقعة حالّيً

 .الذي بناه اإلنسان، حضارة من وحي إبليس

ألّن للّرّب خصومة مع الّشعوب هو يحاكم ّكل  طراف األرضبلغ الّضجيج إلى أ: "ن خالل إرمياقال هللا م

، تضّرعه المسالم عالمّيًا، لكن العالم ال  يهتّم بهكذا "العالم في الغد"حمل برنامج كيف؟ حالّيًا، ي". ذي جسد

تخبر الكلمات الّتالية، كيف أّن هللا هو على وشك اآلن أن . ، باستثناء أفراد متفّرقين"الّتضّرع"نوع من 

أّمة وينهض نوء عظيم من  هوذا الّشّر يخرج من أّمة إلى... يدفع األشرار للّسيف يقول الّربّ : "... يتضّرع

 (.۳٠ -۳٠: ٠۱إرميا " )أطراف االرض

من ثّم سيستخدم الجحافل الّشيوعّية ليمحي . سيستخدم هللا أوروبا نازّية فاشستّية، ليعاقب بريطانيا وأميركا

 .اإلمبراطورّية االوروبّية

آسيا وأفريقيا  هناك حرب، صراع، عنف في! عالمّية كاملة فوضى –نحن ندخل زمن اضطراب عالمّي 

الكثافة الّسكانّية تهّدد الوجود البشرّي في كّل أنحاء . كما وأوروبا وأميركا الّشمالّية –وأميركا الجنوبّية 

تصيب  –العلل، عدم المساواة، الفقر، القذارة، البؤس، اإلنحطاط، المعاناة  الجريمة، العنف، المرض،. العالم

 !كّل األمم

 !أّوالً إلسرائيل، كذلك العقاب الّتأديبي لكن، كما أّن الخالص يعطى

 

 محنتنا العظمى

اسألوا وانظروا إن كان ذكر . خوف وال سالم. ألّنه هكذا قال الّرّب صوت ارتعاد سمعنا" :الحظ نبوءة إرميا

ّن ذلك اليوم عظيم آه إ. خض وتحّول كّل وجه إلى صفرةلماذا أرى كّل رجل يداه على حقويه كما. يضع

 (.١ -۱: ۳٢إرميا " )على يعقوب ضيقوهو وقت  .وليس مثله

دع عليهما وليُ "، قال يعقوب، (٠٤: ٦٨الّتكوين )في تمريره البكورّية لولدا يوسف، أفرايم ومنّسى  –تذّكر 

ستقع أفظع الكوارث  على منهذا يخبر . ذان هما بريطانيا وأميركا اليوملال –على أفرايم ومنّسى  –" اسمي

 !وأميركا ابريطاني على –القومّية هذه 

 متىأنظر  –إقرأ بعد . يشير إلى أّي شيء حدث إلسرائيل القديمة اآلن، متى ستقع؟ ال تفترض أّن هذالكن 

 !يجب على هذه الّنبوءة أن تتحقّق

بعد أن يكون قد تعلّم أمثولته ". )لّص منههو وقت ضيق على يعقوب ولكّنه سيخو: "... ١: ۳٢تابع في إرميا 

وأقطع ربطك وال [ نير العبودّية]ويكون في ذلك اليوم يقول رّب الجنود أّني اُكسر نيره عن عنقك (. "... منه

في  – القيامةداود، في زمن ". )الذي اُقيمه لهم يستعبده بعد الغرباء بل يخدمون الّرّب إلههم وداود ملكهم

 !(المسيح مجيءزمن 
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كما حّرر موسى إسرائيل القديمة من عبودّية  –بنا اآلت ليحّرر شعو –المسيح  مجيءإًذا الّزمن هو قبل 

 .مصر

 

 تنّبا يسوع عنه

نبوءة العهد . تتحّدث نبوءات أخرى عن هذا الّزمن نفسه، عن كارثة قومّية أعظم من أّي كارثة من قبل

 .٠٠ا ولوق ٠۳ومرقس ٠٦المدّونة في إنجيل مّتى –جبل الّزيتون  فيالجديد المحورّية هذه، هي عن يسوع 

ا، س قال . هذا العالم وبداية العالم الّسعيد في الغد ونهاية –سيكون مجيئه الّثاني  متىأل الّرسل يسوع سّرً

، ، هو كرازة إنجيله األصلّي عن ملكوت هللا، في كّل العالمقريبالتي بها نعرف أّن هذا  العالمةيسوع أّن 

 بل مجيئه؟ق –لكن ماذا أيًضا (. ٠٦: ٠٦إنجيل مّتى )شهادة لكّل األمم 

ولو لم تقّصر . لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى اآلن ولن يكون ضيق عظيمألّنه يكون حينئذ : "تابع يسوع

 (.٠٠ -٠٠: ٠٦إنجيل مّتى " )ولكن من أجل المختارين تقّصر تلك األّيام. تلك األّيام لم يخلص جسد

ضيق على "دعاه إرميا . و يكون بعدخ، أفي كّل الّتاري كان –ضيق  –هنا وصف ألعظم زمن اضطراب 

 ".لم يكن مثله"، عظيم إلى درجة "يعقوب

ن، في مستقبلنا العاجل، متحّدُثا عن زمن اآل. األكثر قساوة في كّل الّتاريخ نفسه اإلضطراب وصف دانيال

م يكن منذ ل ضيقوفي ذلك الوقت يقوم ميخائيل الّرئيس العظيم القائم لبني شعبك ويكون زمان : "تنّبأ دانيال

 (.٠: ٠٠دانيال )كانت أّمة إلى ذلك الوقت 

وفي ذلك الوقت ينّجى شعبك "... ؟ تابع نفس اآلية، ومتى. على بريطانيا وأميركا ،األكثر شّدة نفسه العقاب

هؤالء إلى [ القيامة]وكثيرون من الّراقدين في تراب األرض يستيقظون . كّل من يوجد مكتوًبا في الّسفر

 (.٠ -٠اآليات ..." )ّيةالحياة األبد

كما خلّص موسى اإلسرائيلّيين األقدمين من عبودّية  .، عند مجيء المسيحاألبرار قيامةالّزمن هو قبل 

أنظر . )هو آت ليخلّص بريطانيا وأميركا الحديثة، من العبودّية البابلّية الوشيكة اآلن المسيحمصر، هكذا 

 (.٨ -۱: ٠۳يا ؛ إرم۳١: ١؛ أعمال الّرسل ٠۱: ٠٨الّتثنية 

 !؟ يخبرنا إشعياء بذلكمنعبودّية " نير. "على أعناق شعبنا" بالّنير"وصفه إرميا 

ليس بابل . ليس بابل األّيام القديمة. ، تتوّجه الّرسالة الّنبوّية إلى ابنة بابل٦١في اآلية األولى من إشعياء 

في الّنبوءة، اإلبنة أو . في قرننا العشرين ،لبابل تلك، اآلن ابنةإّنما  –ام قبل المسيح ع ٤٢٢نبوخذنّصر، 

 .منّظمة دينّية – كنيسةالمرأة تعني 

. عظيمة تحكم على األمم كنيسةأي، ". سّيدة الممالك"هذه الّنبوءة المعّينة، كفاسقة وزانية و" ّسّيدة" صّورت

، "نية العظيمةالّزا"حيث دعيت  –من سفر الّرؤيا  ٠١الحديثة نفسها، في الفصل " المرأة"صّورت هذه 

". شعوب وجموع وأمم وألسنة"، أّنهم ٠۱، الذين قيل في اآلية "المياه الكثيرة"الجالسة أو الحاكمة على 
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وحاكمة على أمم  عظيمةإّنما أصبحت اليوم  –ديانة بابل القديمة نفسها  –" ديانة سّرّية"اسمها كان هناك 

 .كثيرة من مختلف اللغات

، ٠٨٠٦م إلى عام  ۱۱٦، من عام "اإلمبراطورّية الّرومانّية المقّدسة" ،كم عليهاالتي كانت تح الممالكدعيت 

، جّراء اّتحاد سياسي عسكري اونهائيًّ  اأخيرً " اإحياءً " قريًباأحياها موسوليني لمّدة وجيزة، وسيكون لها 

 (.٠٦ -٨: ٠١الّرؤيا )لعشرة أمم في أوروبا 

الّسياسي العسكرّي، " الوحش"نفرجة الّساقين إلى جانب م الجالسة" الّزانية العظيمة"هذه  زمنوفي 

 (.٠٦: ٠١رؤيا )سيصارعون في حرب ضّد المسيح الممّجد عند مجيئه الّثاني 

 –بريطانيا  –إسرائيل ]غضبت على شعبي : "يقول هللا لسّيدة الممالك هذه. ٦١اآلن، عودة إلى إشعياء 

على الّشيخ ثقّلت نيرك . لم تصنعي لهم رحمة[. دّية عذابفي عبو]دّنست ميراثي ودفعتهم إلى يدك [ أميركا

ا  (.٤اآلية ) "جّدً

من قبل األمم المّتحدة األوروبية  هذا على الواليات المّتحدة وبريطانيا من دون رحمة، العبودّية نيرسينزل 

. المنفّذ حديًثا والّنظام الّنقدي األوروبي لقد سبق وبدأت، من خالل الّسوق المشتركة اإلقتصادّية! اآلتية

حّتى اآلن، هم عاجزون عن . التي تعني أيًضا، عسكري – سياسييتحّدث قادتهم باستمرار، عن اّتحاد 

ا كامالً  ، التي يمكنها وحدها، أن "مساعي الفاتيكان الحميدة"سيكون هذا ممكًنا بواسطة . تحقيق أّتحاًدا سياسّيً

 .حيال هكذا اّتحاد" مساعيهما الحميدة"وقّدم باباوان قد سبق . تكون رمز الوحدة التي يتطلّعون إليها

 الّسلطةهذه  ةساكون رئتلم تقل الّنبوءة ذلك حرفّيًا، لكن على األرجح، من خالل المؤّشرات الحاضرة، س

وهذه المّرة سوف ُيسمح . ةوف تسّرع الحرب العالمّية الّثالثوهي س. الجديدة، في أوروبا الوسطى العالمّية

 !احلها بالّنج

 واستقّروا –ر قزوين ح، أرضهم القديمة جنوب بغربشمال و نحوهاجر الكثير من األشورّيين األقدمين، 

عندما . في أوروبا الوسطى، كما هاجر بيت إسرائيل من أرض سبيهم إلى شواطئ أوروبا الّشمالّية الغربّية

 !وروبا الوسطىي تدّل على أ، فهباآلنتقرأ إًذا عن أشور في الّنبوءات التي تتعلّق 

كانت أشور القديمة التي غزت بيت إسرائيل، وطردتهم إلى خارج الّسامرة نحو ! إًذا، الّتاريح سيعيد نفسه

 .أرض األشورّيين الخاّصة

كانت ديانتهم، الّديانة . إيطالياالكلدالنّيون؟ لقد هاجروا غرًبا واستقّروا في  –القدماء  البابلّيونوأين هم اليوم، 

ستكون مفاجأة مثيرة مدهشة ومروعة، حين يتعلّم العالم أّن واحد اسمه . الّسّرّيةالبابلّية  -األشورّية

" بيتر"أو " باتر"، ساحر الّسامرة في زمن الّرسل األّولين، قائد الّديانة البابلّية الّسّرّية، مع لقب "سيمون"

تطيح  إجازة، التي حّولها إلى للّنعمةالمبدأ المسيحي المسيح و اسم، استولى على بابا، الذي يعني (بطرس)

، ليستكم سيندهش العالم عند اكتشافه أّنها ". المسيحّية"، وبدأ بما ُيدعى اليوم (٦رسالة يهوذا ) بقانون هللا

 !، التي أّسسها يسوع المسيح ورسلهكنيسة هللاولم تكن قّط، نمّو 
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عندما يأتي زمن ! ُخدعق العالم عندما يعلم كيف سيصع! كالقنبلةقريًبا على عالم شّكاك  ستنفجر هذه المعرفة

 "!قنبلة الخبر"هللا، ستنفجر 

 

 الّضيق العظيم ما هو

 الّضيق العظيم هو هذا العقاب الّتأديبي المتشّدد سبعة أضعاف، الذي! يصبح األمر اآلن واضًحا بشكل مؤلم

 !سينزله هللا قريًبا اآلن، على بريطانيا وأميركا

 !موجزة من وصف حزقيال لهالحظ بعض مقتطفات 

اُذّريه في كّل [ البقّية]ثلثك  يموت بالوباء وبالجوع يفنون في وسطك وثلث يسقط بالّسيف من حولك وثلث "

عليهم وتشفّيت [ األخيرة الّضربات] سخطيوأحللت  غضبيتّم  وإذا. وأستّل سيًفا وراءهم[ العبودّية]ريح 

 (.٠۳ -٠٠: ۱حزقيال " )إذا أتممت سخطي فيهم يعلمون أّني أنا الّرّب تكلّمت في غيرتي

القنبلة  معال يمكن أن يحدث هذا إاّل (. ٤: ٤حزقيال " )المدنفي كّل مساكنكم تقفر : "وأكثر بعد

 ".في كّل مساكنكم" –كلّها . المدن كلّّيًا تقفر! الهايدروجينّية

 

 جفاف وجوع، أّوالً 

 .دع الّنبّي يوئيل يضيف أكثر اآلن

ايوئيل للمستقبل البعيد  كانت نبوءة ثّم يظهر كارثة من عّدة أنواع من . من الفصل األّول ۳ -٠اآليات  – جّدً

جعلت كرمتي خربة  . "تجّرد أشجار الفاكهة من قشورها –الفواكه والمحاصيل الغذائّية  ، يلتهمالجراد

 (.١: ٠يوئيل " )فد قَشَرتها وطرحتها فابيّضت قضبانها. متهّشمة

... تلف الحقل ناحت األرض ألّنه قد تلف القمح جّف المسطار ذبل الّزيت: "مدّمر جفافاآلن  يأتي –تابع 

 -٠٢اآليات " )إّنه قد يبست البهجة من بني البشر. كّل أشجار الحقل يبست... ألّنه قد تلف حصيد الحقل

 (.٠۱ -٠٦اآليات " )ليوم الّربّ "سيحدث هذا قبل الّضربات الّشديدة (. ٠٠

كم تئّن . انهدمت المخازن ألّنه قد يبس القمح. خلت األهراء. الحبوب تحت مدرها تنعفّ : "بوءةأكمل النّ 

أصرخ ألّن ناًرا قد  يا ربّ إليك . هامت قطعان البقر ألّن ليس لها مرعى حّتى قطعان الغنم تفنى. البهائم

تنظر إليك ألّن جداول المياه قد حّتى بهائم الّصحراء . ولهيًبا أحرق جميع أشجار الحقل أكلت مراعي البرّية

 (.٠٢ -٠١اآليات ..." )جفّت

 

 !يلي، غزو عسكرّي وهزيمة

إنذار ]اضربوا بالبوق في صهيون : "الحرببعد ذلك، في تسلسل زمنّي، بدًءا من الفصل الّثاني، إنذار 

 (.٠اآلية " )بقادم ألّنه قري يوم الّربّ رض ألّن ليرتعد جميع سّكان األ. جبل قدسي صّوتوا في[ الحرب
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ومّزقوا قلوبكم ال ثيابكم وارجعوا . كّل قلوبكم وبالّصوم والبكاء والّنوحن اآلن يقول الّرّب ارجعوا إلّي بولك"

 (.٠۳ -٠٠اآليات " )إلى الّرّب إلهكم ألّنه رؤوف رحيم بطيء الغضب وكثير الّرأفة ويندم على الّشرّ 

 

 !الّتوبة في الّضيق -!أخيًرا

عندما كانت لهم الّثروة  –بسبعة أضعاف المشّددة هذه العقوبات الّتأديبّية المتكّررة،   حقًّاعندما يضيف هللا

ذلّلون أخيًرا سيت –البكورّية وكّل ما كانوا يملكونه وضبطوا قلوبهم على حرمانهم منها  –والّنجاح وأرضهم 

 ! والخالص ويصرخون هلل طلًبا للّرحمة

على برنامج  ترعدمن هذا اإلضطراب المرعب األعظم في الّتاريخ،   لذننذاررسالة هللاحالّيًا اآلن بالّذات، 

 "!الحقيقة الواضحة"ويقرأها نحو مليونين ونصف في مجلّة ! شهادة – كلّ أرجاء العالمفي " العالم في الغد"

ا أّن الّناس ككّل لن يهتنعرف جيّ   فآال وب بضعةعلى قل يلقي ، كّل عام،نحن ممتنون أّن هللا! ّمواًدا جّدً

 .ويأتوا إلى هللا من خالل يسوع المسيح المخلّص ليتوبوا –ويأخذوا األمر بجدّية  ليستمعوا

 !اآلنليس . لكن ليس الّناس ككّل ! فوق أّي تقدير القّيمينآالف من  –نعم، بضعة آالف كّل عام 

لكن ! ليس اآلنلمجيء هللا، هو  ، في تحضير الّطريقعمل هللاالحقيقي ألعمالنا في  الحصادا أّن نعلم جّيدً 

عندما يعاملوهم  –عندما يصيرون عبيًدا في أراض أجنبّية  –عندما يؤخذ كّل شيء من هؤالء الّشعوب 

سيصرخ الماليين من الباقين على  حينها –هم نبوحشّية ويضربونهم دون رحمة، ويستشهدوا حّتى، ويقتلو

يتكّرر الحصاد الحقيقي من عمل أي عندما . طريق هللاوا وفق سيتحّولون ليعيش –سيتوبون  –قيد الحياة، هلل 

 .هللا الحاليّ 

وها في أو قرأ –" العالم في الغد"تذّكر الماليين حينها، أّنهم سمعوا رسالة حقيقة المسيح على برنامج يس

 "!الحقيقة الواضحة"مجلّة 

تماًما كما  –سيستخّف بها كثيرون اآلن !" هللاالّرسالة الحقيقّية المرسلة من كانت هذه حّقًا : "عندها سيقولون

يعي عندما  –هذه األمور حقًّا  ستحدثلكن عندما . استخّف اإلسرائيلّيون القديمون برسالة هللا بواسطة أنبيائه

عندها ! الحقيقّيون اليوم ةكذبالهم األنبياء  منعندما سيعرفون  – أّي أحد آخرالّناس أّنه لم يحّذرهم 

 !ي حقيقة هللاأّين ه سيعرفون

، من أجل خالص الكثيرين من بعد فوات األوانسيأتي هذا اإلدراك ! يا للمأساة التي ُيرثى لها وتثير الّشفقة

ا من أجل خالص الماليين إّنما! هذا العقاب الّسبعة األضعاف المتكّرر  هبةمن أجل  –، لن يكون متأّخًرا جّدً

 !للحياة األبدّيةهللا 
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 !أخيًرا ويهتدي الماليين

ينتهي الفصل الّثالثون، الذي اقتبست منه، . لى نبوءة إرمياعد للحظة إ! الحظ الّنبوءات لهذا األمر بالّذات

 !، اآلنلزمننا نحنهذه الّنبوءة هي ". في آخر األّيام تفهمونها: "... بهذه الكلمات

 :٠٠تابع القراءة في الفصل 

قد وجد . هكذا قال الّربّ . ّل عشائر إسرائيل وهم يكونون لي شعًبافي ذلك الّزمان يقول الّرّب أكون إلًها لك"

 ".إسرائيل حين سرُت الُريحه[ ن على قيد الحياةالباقو]عن الّسيف نعمة في البّرّية الّشعب الباقي 

بالبكاء ... تتزّينين بعد بدفوفك وتخرجين في رقص الالعبين. سأبنيك  بعد فُتبنين يا عذراء إسرائيل: "تابع

ألّني . ال يعثرون فيها[ طريق هللا]اُسّيرهم إلى أنهار ماء في طريق مستقيمة . أتون وبالّتضّرعات أقودهمي

اسمعوا كلمة الّرّب أّيها األمم وأخبروا في الجزائر [. حامل البكورّية]صرت إلسرائيل أًبا وأفرايم هو بكري 

 (.٠٢ -٦: ۳٠إرميا " )البعيدة وقولوا مبّدد إسرائيل يجمعه ويحرسه كراع قطيعه

في تلك األّيام وفي ذلك الّزمان يقول الّرّب يأتي بنو إسرائيل : "أوحي إلرميا الحًقا، من أجل أن يكتب الّتالي

يسألون عن طريق صهيون ووجوههم إلى . هم وبنو يهوذا مًعا يسيرون سيًرا ويبكون ويطلبون الّرّب إلههم

قد أضلّتهم . كان شعبي خراًفا ضالّة. ال ُينسى[ العهد الجديد]أبدّي ق بالّرّب بعهد صَ نل  لهناك قائلين هلّم ف

  (.٤ -٦: ۱٢إرميا [ ..." )الكهنة المعلنين مسيحّيين]رعاتهم 

يكون وخطّية يهوذا  يقول الّرّب ُيطلب إثم إسرائيل فالفي تلك األّيام وفي ذلك الّزمان : "في هذا الفصل االحقً 

 (.٠اآلية [" )البقّية]يه فال توجد ألّني أغفر لمن اٌبق

 

  لّخص األمريهوشع 

كّل هذا األمر، عن تمّرد إسرائيل ضّد الّطرق الحقّة، وطرد هللا لهم والّطالق منهم، حاجًبا البكورّية عنهم 

وعن خالص إسرائيل الّنهائي بعد العقوبات الّتأديبّية الّثالثة اإلضافّية، األكثر شّدة بسبعة  –عام  ٠۱٠٢لمّدة 

 .لّخصه الّنبي هوشع –ف أضعا

 !القومّي لبريطانيا وأميركا حالّيًا الموقفلكن هوشع أيًضا، يصبح موجًزا، مباشًرا ومحّدًدا في الّتفصيل عن 

لتصوير كّل هذا المسار في الخيانة والّرفض وحجب الّنعمة، والّتأديب األعلى والّصحوة الّنهائّية إلسرائيل، 

أمر هللا هوشع و. ولدت له ابًنا. ليصّور ما تمّثل إسرائيل بالّنسبة له –أة زنى أمر هللا هوشع ليتزّوج من امر

أّني ... اُبيد مملكة بيت إسرائيل... ألّنني"... ألّن هللا قال، ". هللا سيفّرق"، ما يعني "يزرعيل"أن يدعوا ابنه 

حقًّا عن الوجود،  –ومة الحك –توقّفت المملكة (. ۱ -٦: ٠هوشع " )أكسر قوس إسرائيل في وادي يزراعيل

 .م.ق ١٠٨ -١٠٠ –في الّسبي األشوري 

ألّن هللا قال، " ال رحمة"، ما يعني "لورحامة"أمر هللا بأن ُتدعى . حبلت امرأة هوشع مّرة ثانية، وولدت ابنة

 (.٤اآلية " )ال أعود أرحم بيت إسرائيل أيًضا بل أنزعهم نزًعا"... 
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تم شعبي ألّنكم لس"[ ليس شعبي"أي ]لوعّمي ادُع اسمه "، ابًنا آخر، قال هللا، الحًقا، ولدت هذه الّزوجة الفاسقة

 (.٩اآلية " )وأنا ال أكون لكم

 

 بعد الحًقا الّثروات الحقيقّية

لكن يكون عدد إسرائيل كرمل البحر الذي ال ُيكال وال ُيعّد ويكون عوًضا عن أن ُيقال لهم لستم "تابع هللا، 

مًعا [ األسباط العشرة الّضالّة]وبنو إسرائيل [ اليهود]وُيجمع بنو يهوذا . هللا الحيّ شعبي ُيقال لهم أبناء 

 (.٠٠ -٠٢: ٠هوشع " )ويجعلون ألنفسهم رأًسا واحًدا ويصعدون من األرض ألّن يوم يزرعيل عظيم

أي ". ائيلإسر" ليسوايقول شعبنا اليوم، أّنهم . تعامل هللا مع إسرائيلإليك باختصار، صورة عن كّل مسار 

ا اآلن، . هم يعتقدون أّن اليهود، واليهود فقط، هم إسرائيل! شعب هللا ليسواأّنهم   سيعرفونلكّنهم قريًبا جّدً

عند مجيء  الماليينوسيفهمها . سيفهمها اآلالف من هذا الكتاب بالّذات، الذي أنت تقرأه اآلن. هوّيتهم

 !المسيح

وهي لم تعرف : "عهد البكورّية غير المسبوقة لثروةولنا اآلن ، يقول هللا، فيما يتعلّق عن حص٠في هوشع 

قمحي في  وآخذأرجع لذلك . لها فّضة وذهًبا جعلوه لبعل وكّثرتأّني أنا أعطيتها القمح والمسطار والّزيت 

 (.٩ -٨اآليات [" )خطيئتها]ر عورتها َست  ل  حينه ومسطاري في وقته وأنزع صوفي وكّتاني اللّذين 

 !وسيتوبون ويطلبون إلههمكقاية، ستدرك شعوبنا تعّدياتها،  شديًدااية، عندما يصبح الّتأديب لكن في الّنه

 !أخيًرا –شعب هللا 

اآلية "[" )رّبي]"وال تدعينني بعد بعلي "[ زوجي]"ويكون في ذلك اليوم يقول الّرّب أّنك  تدعينني رجلي "

٠٤.) 

 (.٠۳اآلية " )إلهيل للوعّمي أنت شعبي وهو يقول أنت وأرحم لورحامة وأقو... "ويختم هذا الفصل قائالً، 

 !خاّصة للّشعوب البريطانّية – رسالة هللا لشعوبنا اليوممن ثّم تبدأ 

إّن للّرّب محاكمة [. يا شعب الكومونولث البريطاني والواليات المّتحدة]اسمعوا قول الّرّب يا بني إسرائيل "

. لعن وكذب وقتل وسرقة وفسق. ن وال معرفة هللا في األرضمع سّكان األرض ألّنه ال أمانة وال إحسا

..." ويذبل كّل من يسكن فيها[ أرض أميركا وبريطانيا]لذلك تنوح األرض . يعتنفون ودماء تلحق دماء

 (.۳ -٠: ٦هوشع )

نَت ألّنك أ. قد هلك شعبي من عدم المعرفة: "إلى الكهنة الحديثين في كنائس بريطانيا وأميركا، يقول الّربّ 

على حسبما . وألّنك نسيت شريعة إلهك أنسى أنا أيًضا بنيك. رفضت المعرفة أرفضك أنا حّتى ال تكُهن لي

 (.١ -٤اآلية " )كًثروا هكذا أخطأوا إلّي فاُبدل كرامتهم بهوان

 (.۱:٠۱هوشع " )في ضيقهم يبّكرون إليّ "... بأضعاف، يقول هللا،  األقوىالّتأديب اآلتية  عقوبةمتحّدًثا عن 
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 !إلى بريطانيا اليوم

: ٦هوشع ..." )اآلن يرعاهم. كبقرة جامحة ليإّنه قد جمع إسرائ: "متحّدًثا عن بريطانيا الحديثة، يقول هللا

لن تسمح ! من اآلتي سريًعا تحذيره – إنجيله عن ملكوت هللا – بكلمتههللا شعبه اليوم " يرعى(. "٠٤

ام هللا، ن واليتها القضائّية، التي يمكن أن تستخدم من قبل خدّ الحكومة البريطانّية أّي تسهيالت للبّث ضم

 !ةبريطانيّ الب وعشّ ل، لهذه الّساعةرسالة هللا في لإلعالن عن 

 !لكن هللا كان مصّمًما أن ينقل هذه الّرسالة إلى البريطانّيين

عندما بدأ برنامج  –ا ، من أوروب٠٩۱۳لذا، فقد بدأت الّرسالة تصل إلى بريطانيا، في األسبوع األّول عام 

ا" راديو لوكسمبورغ"يبّث عبر أثير " العالم في الغد"  !القوّي جّدً

سفن، ترسو خارج والية فّعاالً لهذه الّرسالة، أقام هللا محّطات بّث على " راديو لكسمبورغ"عندما لم يعد 

ايوم افوق كّل بريطاني حينها يرعد" العالم في الغد"فكان . بريطانية القضائّية لم . سفن سبعةانطالًقا من ، ّيً

ت البريطانّية لكن الّسلطا! شريعة هللا، بأمانة، فعالً أعلنوا . نتهك أّي قانون بشريّ لم ت. تكن غير شرعّية

لم يغزوا األرض ولم ينهبوا أو . لم يكونوا لصوًصا. لم يكونوا قراصنة". صنةاالقر"فن دعتهم زوًرا، بس

 !دلم يسّببوا الّضرر ألح. يسرقوا

يريدون أن ! أو ال يسمعه شعبهم، على ماذا يسمعه الّسيطرةترغب في  اإلنسانإّنما معظم حكومات 

 !ى تفكيرك عوًضا عنكعل يتحّكموا

 يتغاضامن الممكن أن ! الّشذوذ الجنسّي الّثوري يشّرعايمكن لحكومة بريطانيا ولكنيسة إنكلترا الوطنّية، أن 

 !رسالة هللاداخل المملكة المّتحدة، مفتوح لبّث  بشعة، إّنما ال يوجد باب خطاياعن 

 .رسالته إلى بريطانيا لكن هللا أوصل فعال

 !فعلهفقد ما قاله هللا، 

وفي اآلية (. ١: ۳عاموس " )إّن الّسّيد الّرّب ال يصنع أمًرا إاّل وهو يعلن سّره لعبيده األنبياء"قد قال هللا، 

 ".ينة والّشعب ال يرتعدأم ُيضرب بالبوق في مد"مباشرة قبل هذه، 

يصير أفرايم : "قد تنّبأ. بريطانيا –، أّنه سيوصل الّتحذير إلى شعبه أفرايم في الكتاب المقّدسفقد قال هللا، 

في أسباط إسرائيل [. وبريطانيا تتوّجه مسرعة نحو هذا الخراب المتنّبأ به، اآلن]خراًبا في يوم الّتأديب 

 (.٩: ۱هوشع " )أعلمت اليقين

[. غير ناضج]أفرايم صار خبز ملّة لم ُيقلب . أفرايم يختلط بالّشعوب: "هللا أيًضا، عن بريطانيا وأميركا قال

وقد اُذلّت عظمة إسرائيل في وجهه وهم ال يرجعون إلى الّرّب إلههم وال . أكل الغرباء ثروته وهو ال يعرف

  [.ألمانيا]يمضون إلى أشور . مصر يدعون. وصار أفرايم كحمامة رعناء بال قلب .يطلبونه مع كّل هذا

العالم "تحذير  –" بحسب خبر جماعتهمأؤّدبهم . اُلقيهم كطيور الّسماء. عندما يمضون أبسط عليهم شبكتي

 (.٠٠ -٨: ١هوشع "! )في الغد
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حّتى لو اضطّر أن يفعل ذلك من . إلى آذان بريطانيا سيوصل الّتحذيرنعم، لقد قال هللا منذ عهد بعيد، أّنه 

 .، تحّرك هللا بشكل عجائبّي ليجعل رسالته ترعد في كّل بريطانياخارج والية بريطانيا القضائّية

 !لقد تّم تحذير بريطانيا

 إلهالّتأديبي المضاعفة شّدته، الذي سيضرب به  العقابكانت، للحؤول دون  سلطة أيّ وليس لبريطانيا 

 !محبّ 

 !لن يتغّيرو سيصمد هدف هللا

 !سيدركون ذلك

 !هللاأّن هذا هو عمل  ليعوا ا مامً وتيقظ الّناس يسييس

أحّب . متى انتهت ُمدانتهم زنوا زنىً . اتركوه. أفرايم موثق باألصنام"يقول هللا عن المسيحّية الكنيسّية، 

 (.٠٩ -٠١: ٦هوشع " )قد صّرتها الّريح في أجنحتها وخجلوا من ذبائحهم. مّجانها أحّبوا الهوان

هلّم نرجع إلى . في ضيقهم ُيبكرون إليّ . جع إلى مكاني حّتى ُيجازوا ويطلبوا وجهيأذهب وأر"يقول هللا، 

..." في اليوم الّثالث يقيمنا فنحيا أمامه. يحيينا بعد يومين. ضرب فَيجبرنا. الّرّب ألّنه هو افترس فيشفينا

يوم " –الّسنة  من الممكن أن يطول الّضيق العظيم اآلتي، لمّدة سنتين و نصف(. ٠: ٤؛ ٠۱: ۱هوشع )

 !ومجيء المسيح الّثاني القيامةمن ثّم تأتي  –حوالي سنة واحدة " الّربّ 

 !للّشعب البريطاني اليوميحمل سفر هوشع بأكمله، رسالة غاضبة وتحذير 

 !أن تنجو من هذا العقاب بإمكانك

لطالما هاجمنا سيف ! هناالحساب هو واآلن، يوم . يحّذرنا هللا من خالل الّنبوءة، أّن خطايانا تزداد بسرعة

في عهد الّذّرة هذا، المخيف المرعب، ستبدأ الحرب العالمّية الّثالثة مع دمار نووّي يضرب لندن، . األجنبي

! برمنغهام، مانشستر، ليفربول، نيويورك، واشنطن، فيالدلفيا، ديترويت، شيكاغو، بيتسبرغ، من دون إنذار

 !ت األواناللهّم ساعد أممنا لكي تصحو قبل أن يفو

نتحّدى  نحن ن، ليس استحساًنا فيمانحن مختارو! فّكر في ما يعني هذا! إسرائيلنعم، نحن شعب هللا المختار، 

 .أخفقنا في تأديتها خدمة ن من أجل، إّنما مختاروهللا

هذه  ونرجع إلى – ونتحّول إلى هللا – نتوبويجب أن  –يجب أن نصرخ فرًحا عند اكتشافنا لهوّيتنا الحقيقّية 

تفطر القلب، من  حقيقّيةهللا بصالة  شعبنا وندعو لنحّذرالحملة الّصليبّية بواسطة الّراديو والكلمة المطبوعة، 

 .أجل خالص إلهي
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 الّضيق العظيمسبعة أضعاف، اآلتي قريًبا على شعوب أميركا وبريطانيا، هو ببساطة  المشّددالعقاب 

 !ر خوًفا واألكثر شّدة، عانى منه أّي شعب يوًماسيكون عقاًبا وزمن اضطراب األكث! الّنبويّ 

 .ستعاني منه أنتمع ذلك، 

الذي جعله شعبنا ضرورّي، ليأتوا إلى طرق الحياة التي  الّتأديبالمخيف القاسي، هو ببساطة  العقابهذا 

 ! الّشعوب خيرمن أجل  – تأديبإّنه . تجلب الّنعم المرجّوة، عوًضا عن اللعنات الّرهيبة

 !لقد أعطى هذا الكتاب الّتحذير من هللا ومن كلمته! ، هذا العقاب سيضرب سريًعا حيّ هللاطالما 

 !أرادوا ذلك إنأمم الواليات المّتحدة وبريطانيا؟ يمكنهم أن يتجّنبوا هذه الكارثة القومّية الهائلة،  تهتمّ سهل 

الّتأديب المريع الذي ال  ع هللا هذايد ، قبل أنطوًعاستتأّدب  –أنت الذي تقرا هذا، أنت كفرد  –لكن إن أنت 

، إن استطعت أن فادحمخطًئا بشكل حقيقّية، مدرًكا كم كنت  توبةإلى  أنتيوصف أن يضرب؛ إن جئت 

هلل المحّب الّرحيم  تستسلمترى نفسك كما أنت على حقيقتك، إنسان متمّرد خاطئ شّرير؛ وإن استطعت أن 

، وتأتي إلى هللا القدير من خالل يسوع المسيح الحّي امطلقً  وتجعل من ذلك استسالًما – والكلّي القّوة

، لكن سُتحسب مستحقًّا أن تنجو من (٠٠ -٨: ٩٠المزامير ! )فلن يصيبك أّي مكروه –كمخلّصك الّشخصي 

 (.۳٤ -۳۱: ٠٠إنجيل لوقا ) يسوع عند عودته مماّل هذه األمور المرعبة، وأن تقف أك

، ٠٠ -٠٢: ۳الّرؤيا )، حّتى انتهاء هذه المحنة آمنحقيقي، إلى مكان في جسد المسيح ال هو سيؤخذ الذي

 (.٠٢: ٠٤؛ إشعياء ٠٦: ٠٠؛ الّرؤيا الخارجين اآلن إلى العالم عمل هللاعلى المخلصين في  هذا يتطّبق

 !خطأواإلهمال في القيام بذلك، هو قرار  –إّنما يجب أن تّتخذ قرارك بنفسك 

ا، أنّ   –يخرجونه من ذهنهم  –هذا الّتحذير الجّدي باستخفاف  الّناس سيأخذون معظم نعرف جّيًدا جّدً

، وكلّي القّوةكلّي الحكمة إله محّب، محّق،  ،لهذا! يتحّولون مباشرة إلى اهتمامات غير مهّمة مقارنة معهو

الّنهاية إلى  شديًدا كهذا، حّتى يعودوا في تأديًباسيأخذ منهم هذه اإلهتمامات الّزائفة غير المهّمة، ويطّبق 

 !جلب لهم سعادة أبدّية ونعم وفيرة، الذي يطريقهرشدهم، ويتحّولون إليه وإلى 

 .ديب المتشّدد، األعظم من أّي اضطراب عانى منه البشر من قبلتحتاج أنت أن تعاني من هذا الّتأ لكن ال

أن تنتبه إليها، ! أبعد من الخيال أن تهملها، يكون مأساوّيًا! بأمر من هللا وبسلطته، فقد ألقيت بالحقيقة أمامك

 !يجلب نعًما وسعادة ومجد أبعد من الوصف

 !اآلن قراركالقرار هو 


