هل كان يوحنا الحبيب يؤمن ان
المسيح سياتي في زمانه  1يوحنا :2
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الشبهة

كان يوحنا على يقين من أن األحياء في عصره ،سوف يسمعون صوته عند مجيئه:
ِ
َن ِضَّد اْلم ِس ِ ِ
الساع ُة األ ِ
َض َد ٌاد
َخ َيرُةَ .وَك َما َس ِم ْع ُت ْم أ َّ
اآلن أ ْ
يح َيأْتيَ ،ق ْد َص َار َ
(18أَُّي َها األ َْوالَُد ه َي َّ َ
َ
لِْلم ِس ِ ِ
ِ
الساع ُة األ ِ
َخ َيرُة) يوحنا األولى 18 :2
يح َكث ُيرو َن .م ْن ُهَنا َن ْعَل ُم أََّن َها َّ َ
َ
فإذا كانت أكثر من  2000سنة قد مرت ،فهل هذا يعبر عن وقت قريب؟ فكيف سيكون الوقت

البعيد إذن؟
(11ها أََنا ِ
آتي َس ِريعاً ).الرؤيا 11 :3
َ

الرد

الحقيقة أخطأ المشكك في هذا االدعاء الن معلمنا يوحنا الحبيب لم يقل ان المسيح سياتي في
زمانه واطالب المشكك باين قال يوحنا هذا لفظا؟
لماذا المشكك مثل كثيرين من المهاجمين يدعون أشياء ال وجود لها؟
باختصار معلمنا يوحنا في هذا الجزء من رسالته يتكلم عن ان هناك ضد واحد للمسيح هذا مميز
جدا ولكن أيضا هناك اضاد كثيرين سيأتون في كل زمان حتى يأتي الضد األخير
وندرس كالمه معا
رسالة يوحنا الرسول االولي 2
في هذا الجزء سيتكلم معلمنا يوحنا عن رفض البدع والمبدعين ألنهم أصبحوا ال يمثلوا جسد
المسيح الحقيقي بل يعثروا اوالد هللا
 18 :2ايها االوالد هي الساعة االخيرة وكما سمعتم ان ضد المسيح ياتي قد صار االن اضداد
للمسيح كثيرون من هنا نعلم انها الساعة االخيرة

يوحنا يقسم النهار أربع ساعات مثل المفهوم اليهودي فهو هنا يقسم عمر البشرية مثل هذه
الساعات األربع كأربع مراحل .فالمقصود من الساعة األخيرة هي المرحلة األخيرة من صراع
الشيطان مع اوالد هللا وخليقته
فاألولي كانت مع بداية الخليقة حتى الطوفان
والثانية كانت مرحلة اإلباء والناموس
والثالثة مرحلة الملوك واالنبياء
والرابعة واألخيرة هي بعد الفداء حتى النهاية
مثلما قال معلمنا بولس
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 2 :1
َكَّلمَنا ِفي ِ
هذ ِه األََّيا ِم األ ِ
َخ َيرِة ِفي ْابِن ِهَّ ،ال ِذي َج َعَل ُه َو ِارًثا لِ ُك ِل َشي ٍءَّ ،ال ِذي ِب ِه أَْي ًضا َع ِم َل
َ
ْ
ِ
ين،
اْل َعاَلم َ

رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس 1 :3

ِ
اعَلم ه َذا أََّن ُه ِفي األََّيامِ 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 ْعُروًفا َسا ِبًقا َقْب َل َتأْس ِ َ

رسالة يهوذا 18 :1

ير سي ُكو ُن َقوم مس َته ِزُئو َن ،سالِ ِكين ِبحس ِب َشهو ِ
َِّ ِ
الزم ِ ِ
ِ َّ
ات
ٌْ ُْ ْ
ان األَخ ِ َ َ
ََ
َ َ ََ
َفإن ُه ْم َقاُلوا َل ُك ْم« :إن ُه في َّ َ
ُف ُج ِ
ورِه ْم».

فيطلق على زمن من مجيء المسيح الى النهاية هو األزمنة األخيرة او األيام األخيرة او الساعة
االخيرة
فما يتكلم عنه هنا هو ما بعد صعود المسيح الى مجيء المسيح طالت او قصرت وهي الساعة
التي يتكلم عنها يوحنا الحبيب التي في نهايتها يستعلن ابن الهالك .ويقول ان في هذه الفترة ضد
المسيح وهو الشيطان سيحارب كنيسة المسيح بإضاد كثيرين يخضعون له .وبالفعل بدا ظهور
اضاد من الكنيسة االوليسواء اضطهاد وهرطقات واسالم وظلمة والحاد وغيره .ومع اقتراب أيام
النهاية وحتى مجىء المسيح الثاني سيظهر أضداد للمسيح يشككون في العقيدة الصحيحة وهم
مخادعين ،كذابين ،مقاومين للمسيح وكنيسته ،يثيرون بدع مهلكة .وهذا راجع إلزدياد محاوالت
الشيطان لتحطيم الكنيسة .ضد المسيح هو لقب عام قد يطلق على كل من يقاوم اإليمان بالمسيح
افضا اإليمان بالمسيح الحقيقي .او
آخ ًذا شكل المسيح ولكن في كذب ،أي سيدعى أنه المسيح ،ر ً
من اتباع المسيح وهو مضل كذئب في ثياب حمل
إنجيل متى 15 :7
ِ
اخل ِذَئاب َخ ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
لكَّنهم ِم ْن َد ِ
اط َف ٌة!
«ا ْح َت ِرُزوا م َن األَ ْن ِبَياء اْل َك َذَبة َّالذ َ
ٌ
ين َيأ ُْتوَن ُك ْم بثَياب اْل ُح ْمالَ ِنَ ،و ُ ْ
فيوحنا الحبيب يقول ان محاوالت الشيطان ستزيد لمقاومة الكنيسة كل ما يكون هناك مضاد
للكنيسة هذا يذكرنا انه اقترب مجيء المسيح وايام غربتنا طالت ام قصرت ستمضي .ولكن أيضا

نالحظ يوحنا الحبيب ان يتكلم عن ضد مميز فاالضاد كثيرين ولكن هذا المميز سيكون فعال في
األيام األخيرة وفي وقته سيكون أصعب حرب من الشيطان ضد الكنيسة
ثم يكمل كالمه عن الهراطقة الذين بدؤا يظهروا في أيامه ويقول
 19 :2منا خرجوا لكنهم لم يكونوا منا النهم لو كانوا منا لبقوا معنا لكن ليظهروا انهم ليسوا
جميعهم منا
ملحوظة في هذا العدد ال يتكلم عن كل الهالكين ولكن تركيزه على الهراطقة الن االنسان الهرطوقي
يتميز بقلب متكبر فهو ال ينتمي للكنيسة وحتى لو ولد في الكنيسة ولكنهم اضاد للمسيح
منا خرجوا اي انهم ولدوا في الكنيسة وبالفعل حسبوا مؤمنين ولكنهم لم يكونوا منا الن طبيعة قلبه
ليست ارض جيده بل ارض رديئة مثل الطريق او االماكن المحجرة او المزروع بين الشوك

ففهمنا ان معلمنا يوحنا حين تكلم عن الساعة األخيرة يقصد المرحلة األخيرة بعد فداء المسيح
سواء استمرت ألف او الفي سنة او أكثر لكنها تحسب الساعة األخيرة في الساعات األربع وفهمنا
انه يتكلم ان االضاد بدوءا يظهروا ولكن هناك ضد مميز لم يظهر بعد وهذا في زمانه ستكون
النهاية
والبعض فهم خطأ ان معلمنا يوحنا الحبيب يقصد ان المسيح سياتي في زمانه ورغم ان هذا امنية
لكل انسان مسيحي يقول مع المؤمنين

سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 20 :22
يُقول َّ ِ
ِ
ِ
الر ُّب َي ُسو ُع.
ال أَُّي َها َّ
يعا ».آم َ
الشاهُد ِبه َذاَ« :ن َع ْم! أََنا آتي َس ِر ً
ين َ .ت َع َ
َ ُ
ولكن بالطبع شرح يوحنا الحبيب للسباعيات في سفر الرؤيا يؤكد انه ال يقصد هذا ولكن يقصد ان
ننتبه من المقاومين والهراطقة

واكتفي بهذا القدر

والمجد هلل دائما

