هل سفر الرؤيا ادعى ان المسيح سياتي
سريعا جدا في وقت قريب؟ رؤيا  1و3
و 11و22
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الشبهة

سفر الرؤيا يؤكد ان المسيح المفروض يأتي سريعا جدا أي في زمنهم ونجد اعداد تقول هذا مثل
رؤيا  1 :1عن قريب
رؤ  14 :11سريعا

رؤ  6 :22سريعا
فهل عن قريب وسريعا  2000سنة؟ هذه نبوات كاذبة.

الرد

في البداية من قال ان هذه االعداد هي نبوات عن تحديد زمن نهاية العالم؟
من اين اتى المشككين بهذا؟ الحقيقة الكتاب المقدس يعلن بوضوح شديد ان ال يمكن الحد ان يحدد زمن
النهاية وهذا كالم الرب يسوع المسيح نفسه
سفر أعمال الرسل 7 :1
َفَقال َلهمَ« :ليس َل ُكم أَن َتع ِرُفوا األ َْزِمَن َة واألَوَق َّ ِ
ط ِان ِه،
اآلب ِفي ُسْل َ
َ ْ َ
َ ُْ ْ َ ْ ْ ْ
ات التي َج َعَل َها ُ
بل الرب في سلطانه ان يغير األزمنة كما قال في دانيال 21 :2
وبخاصة الساعة النهائية أعلن بوضوح ال يعلمها أحد
إنجيل متى 36 :24
السماو ِ
ِ
اتِ ،إالَّ أَِبي َو ْح َد ُه.
َما ذلِ َك اْلَي ْوُم َوِتْل َك َّ
« َوأ َّ
اع ُة َفالَ َي ْعَل ُم ِب ِه َما أ َ
الس َ
َحٌدَ ،والَ َمالَ ئ َك ُة َّ َ َ

فلهذا كل قديس ال يعرف متى يأتي الرب ولكنه يتمنى ان يرى الرب سريعا سواء بمجيء الرب او ان
يمضي ويسلم وديعته ويذهب للرب.
ولكن من قال أصال ان كالم معلمنا يوحنا الرسول هو نبوة يحدد فيها نهاية العالم؟
بل الكارثة ان الثالث اعداد التي تم االستشهاد بها كلهم خطأ وال تخدم ما يريده المشككين ولكن االعداد
التي كان يجب ان يستشهدوا بها مختلفة .فالثالث اعداد التي تم االستشهاد بها خطأ هي تتكلم ان بعد
حدث يحدث اخر سريعا وليس عن مجيء المسيح
رؤيا  1 :1عن قريب
سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 1 :1
ِإعالَ ن يسوع اْلم ِس ِ ِ
ِ
يبَ ،وَبَّيَن ُه ُمْرِس اال ِبَي ِد
َع َ
َن َي ُكو َن َع ْن َق ِر ٍ
يد ُه َما الَ ُبَّد أ ْ
ِي َع ِب َ
يحَّ ،الذي أ ْ
هللا ،لُيرَ
اه ِإَّي ُ
طُ
اه ُ
ْ ُ َُ َ َ
ِ ِ ِ ِِ
وحَّنا،
َمالَ كه ل َعْبده ُي َ
أي اإلعالن وما يبدأ به يحدث سريعا وال يتكلم عن مجيء المسيح االخير
رؤ  14 :11سريعا
سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 14 :11
ِ
َّ ِ
َّ ِ
يعا.
اْل َوْي ُل الثاني َم َضى َو ُه َوَذا اْل َوْي ُل الثال ُث َيأْتي َس ِر ا
هنا يتكلم عن الويل الثالث يأتي سريعا بعد الويل الثاني وليس عن مجيء المسيح
رؤ  6 :22سريعا

سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 6 :22
ُث َّم َقال لِيِ « :
الر ُّب ِإله األَ ْن ِبي ِ
هذ ِه األَ ْقوال أ ِ
ِ
اء اْل ِق ِد ِ
َن
َميَن ٌة َو َص ِاد َقةٌَ .و َّ
يد ُه َما َيْنَب ِغي أ ْ
ِي َع ِب َ
ُ
يس َ
ين أَْر َس َل َمالَ َك ُه لُيرَ
َ
َ ُ
َ
يعا».
َي ُكو َن َس ِر ا
أي ان يكون بداية حدوث هذه اإلعالنات سريعة وال يقول عن مجيء المسيح األخير
فأتعجب من هؤالء الذين بدون فهم او تدقيق يستشهدوا بأعداد كثيرة لم يقرؤونها أصال
ولكن التي يقصدوها لكي أعلمهم
سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 3 :1
ِ
ِِ
ظو َن ما هو م ْك ُت ِ
ال ُّ
يب.
ُ
وبى لَّلذي َي ْقَأرُ َولَِّلذ َ
يها ،ألَ َّن اْل َوْق َت َق ِر ٌ
النُب َّوِةَ ،وَي ْح َف ُ َ ُ َ َ ٌ
وب ف َ
طَ
ين َي ْس َم ُعو َن أَ ْق َو َ
سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 10 :22
َوَقال لِي« :الَ َت ْخ ِتم َعَلى أَ ْق َو ِ
ال ُنُب َّوِة ه َذا اْل ِك َت ِ
يب.
اب ،أل َّ
َن اْل َوْق َت َق ِر ٌ
ْ
َ
سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 11 :3
ِ
ِ
ِ
َحٌد ِإ ْكلِيَل َك.
يعاَ .ت َم َّس ْك ِب َما عْن َد َك لَئالَّ َي ْأ ُخ َذ أ َ
َها أََنا آتي َس ِر ا
سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 12 :22
ِ
ُجرِتي م ِعي ألُجازِي ُك َّل و ِ
اح ٍد َك َما َي ُكو ُن َع َمُل ُه.
َ َ
َ
« َو َها أََنا آتي َس ِر ا
يعا َوأ ْ َ َ
سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 20 :22

يُقول َّ ِ
ِ
ِ
ال أَُّي َها الَّر ُّب َي ُسو ُع
يعا» .آم َ
الشاهُد ِبه َذاَ« :ن َع ْم! أََنا آتي َس ِر ا
ينَ .ت َع َ
َ ُ
والحقيقة أحزن على هؤالء الذين يهاجموا بدون فهم
فمعلمنا يوحنا الرسول ومن معه هو بالنسبة الوقت مقصر فملحوظة مهمة أن سفر الرؤيا هو بعد انقضاء
الجيل أصال
بمعنى ان كل يوم يعبر على المؤمن يكون الوقت قصر يوم والراحة اقتربت يوم
ولو طبقناها على مجيء المسيح األخير جدال فلو افترضنا مثال سنة  2100مثال فيكون كل يوم يعبر
نقترب أكثر ويكون المتبقي أقصر من زمن االيمان األول في الكنيسة األولى.
وارجو مالحظة ان هذا ينطبق على أغلب االعداد التي يتكلم عنها الكتاب انه اقترب نهايته.
امر أخر
الرسل بالفكر اليهودي الذي يقسم النهار أربع ساعات مثل المفهوم اليهودي فهو هنا يقسم عمر البشرية
مثل هذه الساعات األربع كأربع مراحل .فالمقصود من الوقت المقصر هو عن المرحلة األخيرة من صراع
الشيطان مع اوالد هللا وخليقته
فاألولي كانت مع بداية الخليقة حتى الطوفان من تقريبا  6000الى  4500سنة مضت
والثانية كانت مرحلة اإلباء والناموس من تقريبا  4500الى  3000سنة مضت
والثالثة مرحلة الملوك واالنبياء من تقريبا  3000الى  2000سنة مضت

والرابعة واألخيرة هي بعد الفداء حتى النهاية من  2000سنة وننتظر النهاية وكل هذه تسمى الزمان
األخير او الهزيع الرابع واألخير
مثلما قال معلمنا بولس
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 2 :1
ِ ِ
هذ ِه األََّيا ِم األ ِ ِ ِ ِ ِ
َكَّلمَنا ِفي ِ
ِ
ِ
ِ
ين،
َخ َيرِة في ْابنهَّ ،الذي َج َعَل ُه َو ِاراثا ل ُك ِل َش ْي ٍءَّ ،الذي ِبه أَْي اضا َعم َل اْل َعاَلم َ
َ
رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس 1 :3

ِ
اعَلم ه َذا أََّن ُه ِفي األََّيا ِم األ ِ
َخ َيرِة َس َتأ ِْتي أ َْزِمَن ٌة َص ْعَبةٌ،
َولك ِن ْ ْ
ويسمى أيضا الزمان األخير
رسالة بطرس الرسول األولى 5 :1

أَْن ُتم َّال ِذين ِبُق َّوِة ِ
ِ
ان األ ِ
هللا م ْحُر ن ِِ
الزم ِ
َخ ِ
ير.
ان ،لِ َخالَ ٍ
يم ٍ
ص ُم ْس َت َع ٍد أ ْ
َ
ُ
ُ
َن ُي ْعَل َن في َّ َ
وسو َ  ،بإ َ
َ
رسالة بطرس الرسول األولى 20 :1

لك ْن َق ْد أُ ْظ ِهر ِفي األ َْزِمَن ِة األ ِ ِ
يس اْلعاَلمِ ،و ِ
ِ
َجلِ ُك ْم،
َخ َيرِة م ْن أ ْ
َ
َ
َم ْعُروافا َسا ِباقا َقْب َل َتأْس ِ َ
رسالة يهوذا 18 :1

ير سي ُكو ُن َقوم مس َته ِزُئو َن ،سالِ ِكين ِبحس ِب َشهو ِ
َِّ ِ
الزم ِ ِ
ِ َّ
ات ُف ُج ِ
ورِه ْم».
ٌْ ُْ ْ
ان األَخ ِ َ َ
ََ
َ َ ََ
َفإن ُه ْم َقاُلوا َل ُك ْم« :إن ُه في َّ َ
فيطلق على زمن من مجيء المسيح الى النهاية هو األزمنة األخيرة او األيام األخيرة او الساعة األخيرة
وهي تتناقص باستمرار فالوقت مقصر ألننا في الهزيع األخير ألننا في الربع الرابع واألخير المقصر والذي
يمضي سريعا.
ومع معرفة ان يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا تكلم بأحداث كثيرة جدا وترتيبها من سبع كواكب وسبع ختوم
وسبع ابواق وسبع جامات ووضح انها تأخذ ازمنة عديدة بل حتى بعد االحداث عن أمم يعطيها الرب زمان
لكي تتوب
سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 21 :2
ِ
اها َوَل ْم َت ُت ْب.
َع َ
وب َع ْن ِزَن َ
َوأ ْ
طْي ُت َها َزَماانا ل َك ْي َت ُت َ
بل يتكلم عن عشر اباطرة يضطهدوا الكنيسة حتى الموت في رؤ  10 :2فكيف يدعي أحد بعد هذا انه
يظن انه في زمانه؟

ونق أر معا االعداد

3 :1 سفر رؤيا يوحنا الالهوتي
ِ
ِِ
ِ ظو َن ما هو م ْك ُت
ُّ ال
.يب
َّ  أل،يها
ُ
َ وبى لَّلذي َي ْقَأرُ َولَِّلذ
ٌ َن اْل َوْق َت َق ِر
ٌ َ َ ُ َ ُ  َوَي ْح َف،النُب َّوِة
َ وب ف
َط
َ ين َي ْس َم ُعو َن أَ ْق َو
الوقت قريب يقصد عن بداية تحقيق هذه االحداث
وهذا قاله المفسرين
جيل
for the time is at hand; when thee things should begin to be fulfilled.
كالرك
begin to be fulfilled. See the note on Rev_1:1.
بارنز
For the time is at hand - See Rev_1:1. The word used here - ἐ γγύς engus has the same signification substantially as the word “shortly” in Rev_1:1. It would
apply to any event whose beginning was soon to occur, though the end might be
remote, for the series of events might stretch far into the future.
1 وغيرهم الكثير فهي تشبه عدد
 اعالن يسوع المسيح الذي اعطاه اياه هللا ليري عبيده ما ال بد ان يكون عن قريب و بينه مرسال1: 1
بيد مالكه لعبده يوحنا

أي بداية االحداث قريبة.
وهذا شرحته في ملف زمن كتابة سفر الرؤيا
قانونية سفر رؤيا يوحنا الالهوتي وكاتب السفر
بالفعل قبل احداث التي يتكلم عنها سفر الرؤيا التي ستستغرق زمان طويل
وأيضا بنفس الفكرة هو عدد
سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 10 :22
َوَقال لِي« :الَ َت ْخ ِتم َعَلى أَ ْق َو ِ
ال ُنُب َّوِة ه َذا اْل ِك َت ِ
يب.
اب ،أل َّ
َن اْل َوْق َت َق ِر ٌ
ْ
َ
فأيضا يتكلم هنا عن ان بداية تحقيق اقوال نبوة هذا الكتاب ستكون قريبا وال يتكلم عن اكتماله
وأيضا قاله المفسرين
جيل
;for the time is at hand; when the things in this book shall begin to be fulfilled
see Rev_1:1.
كالرك
Seal not the sayings - Do not lay them up for future generations; they concern
the present times; they must shortly come to pass, for the time is at hand. See
above, Rev_22:6. What concerned the Jews was certainly at hand.

بارنز
For the time is at hand - That is, they are soon to commence. It is not
implied that they would be soon completed. The idea is, that as the scenes of
persecution were soon to open upon the church, it was important that the church
should have access to these prophecies of the final triumph of religion, to sustain
it in its trials. Compare the notes on Rev_1:1, Rev_1:3.
ويزلي
And he saith to me - After a little pause. Seal not the sayings of this book Conceal them not, like the things that are sealed up. The time is nigh - Wherein
they shall begin to take place.

العدد التالي
 ها انا اتي سريعا تمسك بما عندك لئال يأخذ أحد اكليلك11 :3
هذا ينطبق على المستوى الشخصي فهو يكلم كل مؤمن في أي زمان ان يمتسك بما عنده حتى يأتي الرب
.والرب يعده ان يأتيه سريعا ليسانده ويعينه على التمسك
فهنا ال يتكلم عن النهاية بل ال يذكرها أصال بل يتكلم عن كل شخص مؤمن في ضيقة

وهذا قاله المفسرين
جيل
Behold, I come quickly,.... To bring on this hour of temptation on the reformed
churches, which will be at the beginning of this period; to help and deliver, save
and preserve the truly godly among them;
كالرك
Behold, I come quickly - These things will shortly take place; and I am coming
with consolations and rewards to my faithful followers
بارنز
Behold, I come quickly - That is, in the trials referred to. Compare the notes on
Rev_1:1, Rev_1:11, Rev_1:16.

وأيضا مع مالحظة ان الكالم في هذا المقطع عن فالدلفيا وهي الكنيسة السادسة قبل السابعة واألخيرة
زمن االرتداد قبل مجيء المسيح فألن كنيسة فيالدلفيا تسبق كنيسة الودكية التي تعبر عن نهاية األزمنة
.ومجيء المسيح الثاني ففي زمن فالدلفيا مجيء المسيح هو اقترب مقارنة بالخمس كنائس السابقة

ولكن اكرر الكالم عن كل شخص في ضيقة .والمسيح يشجع على الصبر ويؤكد ان التجربة الصعبة
ستكون قصيره وهو سيسرع بمساعدة المؤمن.

العدد التالي
سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 12 :22
ِ
ُجرِتي م ِعي ألُجازِي ُك َّل و ِ
اح ٍد َك َما َي ُكو ُن َع َمُل ُه.
َ َ
َ
« َو َها أََنا آتي َس ِر ا
يعا َوأ ْ َ َ
هذا بالحقيقة ينطبق على مستوى عام وعلى المستوى الشخصي
أوال المستوى العام هو انه عندما تتحقق كل احداث سفر الرؤيا الذي تكلم من بداية كنيسة افسس الى
الزمن األخير واالرتداد العام ومجيء ابن الهالك الذي أيضا تكلم عنه السفر بوضوح سيأتي المسيح سريعا
بعد هذا
ثانيا المستوى الشخصي عن كل شخص في ضيقة المسيح سياتي سريعا له ويجازيه على اتعابه ويعاقب
األشرار الذين تعبوه مثلما فعل في كل التاريخ مع أبناؤه
جيل يقول عن مجيء المسيح السريع بعد تحقيق نبوات سفر الرؤيا
And, behold, I come quickly,..... This is repeated, to confirm the truth of
Christ's second coming, and the speediness of it, and to point at the time when
the above shall be, and to add what follows.

وأيضا ويزلي
I - Jesus Christ. Come quickly - To judge the world. And my reward is with me The rewards which I assign both to the righteous and the wicked are given at my
coming. To give to every man according as his work - His whole inward and
outward behaviour shall be.
كالرك يتكلم عن المستوى الشخصي
Behold, I come quickly - I come to establish nay cause, comfort and support
my followers, and punish the wicked.
بارنز تكلم عن المستوى الشخصي
And behold, I come quickly - See the notes on Rev_1:1, Rev_1:3. These are
undoubtedly the words of the Redeemer; and the meaning is, that the period
when the unchanging sentence would be passed on each individual
وانا مع الرأيين النهما مكملين لبعضهما

الشاهد األخير وهو مثل السابق
20 :22 سفر رؤيا يوحنا الالهوتي

ِ َّ يُقول
ِ
ِ
الر ُّب َي ُسو ُع
َّ ال أَُّي َها
َ  آم.»يعا
 «َن َع ْم! أََنا آتي َس ِر ا:الشاهُد ِبه َذا
َ  َت َع.ين
ُ َ
أيضا بنفس معنى العدد السابق ان بعد تحقيق كل االحداث التي تكلم عنها سفر الرؤيا في النهاية سياتي
المسيح سريعا وأيضا تنطبق بمعنى شخصي
جيل يقول عن مجيء المسيح السريع بعد تحقيق نبوات سفر الرؤيا
saith, surely I come quickly; who not only asserts the speediness of his
coming, as in Rev_22:7 but expresses the certainty of it, so that it ought not to
be doubted of by any, especially by his own people; though it may seem to be
deferred, and, upon that account, be derided by ungodly men; and Christ may
have some respect, in this strong repetition of it, to the certainty of the
punishment that will then be inflicted upon such who add to, or diminish from this
book; for he himself will certainly come in person, and execute the vengeance
threatened.
وأيضا ويزلي
He that testifieth these things - Even all that is contained in this book. Saith For the encouragement of the church in all her afflictions. Yea - Answering the
call of the Spirit and the bride. I come quickly - To destroy all her enemies, and
establish her in a state of perfect and everlasting happiness.

كالرك يتكلم عن المستوى الشخصي
;Surely I come quickly - This may be truly said to every person in every age
!Jesus the Judge is at the door
وأيضا بارنز
Saith, Surely I come quickly - That is, the development of these events will
soon begin - though their consummation may extend into far distant ages, or into
eternity. See the notes on Rev_1:1, Rev_1:3; Rev_22:7, Rev_22:10.
وانا مع الرأيين النهما مكملين لبعضهما

ففهمنا كالم سفر الرؤيا الذي تكلم عن األزمنة من زمن الكنيسة األولى وكل العصور حتى الزمن األخير
زمن الودكية وعمل التنين والوحش والنبي الكذاب وبعدها يأتي المسيح سريعا
فيوحنا لم يقل على االطالق في هذا السفر ان المسيح سياتي في زمانه
فهو في الرؤيا شرحه تفصيال االزمنة
وأيضا اتفق مع ما قاله الكتاب ان المسيح لن يأتي في جيلهم بل هناك احداث كثيرة في ازمنة مديدة اخرها
استعالن ابن الهالك
رسالة بولس الرسول الثانية الي أهل تسالونيكي 2

يح واج ِتم ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
اعَنا ِإَلْي ِه،
ُ 1ث َّم َن ْسأَُل ُك ْم أَُّي َها اإل ْخ َوُة م ْن ج َهة َمجيء َربَِنا َي ُسو َع اْل َمس ِ َ ْ َ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َن َي ْوَم
َي أ َّ
 2أْ
اعوا ،الَ ِبُر ٍ
يعا َع ْن ذ ْهن ُك ْمَ ،والَ َتْرَت ُ
َن الَ َت َت َز ْع َز ُعوا َس ِر ا
وح َوالَ ب َكل َم ٍة َوالَ ب ِر َساَل ٍة َكأََّن َها مَّنا :أ ْ
يح َق ْد َح َضَر.
اْل َم ِس ِ
ِ
ِ
ان اْل َخ ِطَّي ِةْ ،اب ُن
َحٌد َعَلى َ
االرِت َد ُاد أ ََّوالاَ ،وُي ْس َت ْعَل ْن ِإْن َس ُ
 3الَ َي ْخ َد َعَّن ُك ْم أ َ
ط ِر َيق ٍة َما ،أل ََّن ُه الَ َي ْأتي ِإ ْن َل ْم َيأْت ْ
اْل َهالَ ِك،
اوم واْلمرَت ِفع عَلى ُك ِل ما ي ْدعى ِإلها أَو معبودا ،ح َّتى ِإَّنه يجلِس ِفي هي َك ِل ِ
هللا َكِإل ٍهُ ،م ْظ ِهاار َن ْف َس ُه أََّن ُه
ا ْ َ ُْ ا َ
َ ُ َ
 4اْل ُمَق ِ ُ َ ُ ْ ُ َ
َْ
َُْ ُ
له.
ِإ ٌ
ِ
ِ
ول َل ُك ْم ه َذا؟
َما َت ْذ ُكُرو َن أَني َوأََنا َب ْعُد عْن َد ُك ْمُ ،كْن ُت أَ ُق ُ
 5أَ
مجيء المسيح فتسبقه احداث كثيرة جدا تستغرق ازمنة عديدة وقرون كثيرة كما ذكر البشيرين متى 24
ومرقس  13ولوقا  21وأيضا بولس الرسول في االعداد السابقة وأيضا سفر الرؤيا كله.

والمجد هلل دائما

