
 ١٩٠سـالة لرا
 

مِكنهل يمِكنعرفِة األزِمنَِة واألوقاِتهل يعرفِة األزِمنَِة واألوقاِت م؟؟ م  
 

(Arabic – Could we know the times and dates?) 
 

 ؟؟ معرفِة األزِمنَِة واألوقاِت معرفِة األزِمنَِة واألوقاِتهل يمِكنهل يمِكن :ضوعهمو محديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

 :  ابعالسو  السادسنياألول نقرأ العدداألصحاح سل مال الرأعفر وِمن ِس
 

لرسل لرسل  ِل ِلوعوعسس ي يبب الر الرفقاَلفقاَل  ..؟؟ائيَلائيَلررسسإإلى لى إإ  لكلك الم المدد تر تر هذا الوقِت هذا الوقِتىى فَ فَ هْل هْلببا را ر ي ي:: قائلين قائلينألوهألوه فس فسونونععجتِمجتِم الم الممما ها هممأأ""
مهاختار الذينمهاختار الذين : :ليليسسلكم لكم أن أن تع تع ْرفوا األزْالِت الِتة واألوقاتَة واألوقاتَنِِنمِِمرفوا األز ى جى جعلهعلها اآلب١.""هِِهى سلطاِنى سلطاِن ِف ِفا اآلب 

 
 إنالر ة ِفغبى مرفِةعم ا هِف آٍتو ستقبلى المغْ رة ِفبطريلة ِفتأصِّة مشَى البميعاًر ج.نَ والمجمونله مم ن 

يتبونَعهم إلى حداإلد ذِل وكَ.انمكالذين  يدعون مالغَرفِةع و .ِبينقراأ مي لنَطيب نَا أن رفعفي ها تنشُمرهالص فُح 
اليةوميع ما يدِفور لم ِماى العنأخب ار األحوأخْاِثد بار الحالقاِئوِبر ِةمب ينب عض الدول والمجاِتاعبئِة واألو 

و .الزلوالزام يذيعهالر اديو أوي بثهالتليفزي ونع نِتاؤ تنباألح وال الجِةوي.ونقر رِههِذ ِلعاً تبؤاِت التنبإا  إمتمام 
منَِحاِلصا أوإر اِءجنَِل .اهحَلربالس يِةاربالطاِئ أو ِةرنَ  ال أوخُ ِلحُلرِةطورم ا ينتظرح دى البالِداص ِفوع خَ وبنَ.وثه 

ا  مر أم كان إنمهنْ ِمنوايستب ليئون يتنبنمؤال  بسونولع الماكنَ هنينؤِم المِةراِئى د ِفى حت.ِبتقِلماخ ال المنَذاِت
  ٢.جيهاً توهم منرنتِظ يراًاِئ حمه بينَيتنقُل ر األمكى ذِلِفى غاِل ينم ِمنْهم و.يتفقُ  ال أو اِهللاشيئِة مع مقُيتِف

 

  إنؤِمالمالِذن ى يلهِفج راًهاَ نَ اِهللاِةى كلمبالكِلاًتلذذم الً ولي و ِةميعتبرا ِسهِل ونوراًِهرجِل ِلاجاًر ِهبيِلس. يشكر 
ى الِتحيح  على الطريق الصِهنيي عح ويفتَهدِشر ويديِههي  الذى.ن فيِهاِك الس القدسحومل الرى ع ِفاّنواِثقاً متيق اَهللا

ياسلكه بتغياًمم جِس  وال اِهللادواه.ا إن ؤِملمنقَاِث الو يا يكفيِهجدى كِل ِف ماِد وإرشَ اِهللاِةموح الرالقد فى س لهالِة الص. 
يتَوحربان ئنَ بإطِمكواِهللاِدع أعِلأعِل": ق إذ يقوُلاِد الصممككوأر شِِش وأردكى تى ت الِت الِت الطريقَ الطريقَدكسلكهااسلكه..أنص أنص ححكك..ع ع ينِِنيى عليى عليكك""..لقد  

ظهرالر بب عِه قيامِتدالم ِةجيد مهاختار سل الذينِللر. "وفيموفيما ها هووم جتِمجتِم معمعهم سألوه قائلين معهم سألوه قائلينع ::ي اا ي  رربى هذا ى هذا  ِف ِف هْل هْلب
  ٣."هِِهلطاِنلطاِنى سى س ِف ِفا اآلبا اآلبعلهعلهى جى ج الِت الِتة واألوقاتَة واألوقاتَنَنَزِمزِمرفوا األرفوا األ تع تع أن أن لكم لكمسس لي لي::مم له له فقاَل فقاَل..؟؟ائيَلائيَلررسس إلى إ إلى إلكلك الم المدد تر ترالوقِتالوقِت

 

 .ِهبِل ِقنن ِميع الملوقِتا ىا ِفنهعِلي. ِهلطاِنى س ِف اآلباعلهج فقد  واألوقاِتِةنَزِماأل رفةع مهم علي اُهللاأغلقَ 
  أنأوضح الرب يسوع لتالميِذِهلقد  .ِها علينَونَي عح وفتَ اآلبفها كشَستقبل مور الم أمنِم ا أننَاِن أذهن عغيب يالو
ما سنْألوا عه وقتذاك غلقٌمعلي نّ ولِك.همفَشَكَ هم  لهأنه أعدله مم ا هوأع ظم ليعرفوهوي ختبرأوه ِمكثر نم رفِتعهم 

إجابؤاِلة سفَشَكَ .هم وعسي بالرله أنّم همينَ سالونقو ة بحلول الروح القدس علية ": ال قاِئهمتنَالون قوس ة ولِكنّكمتنَالون قوس ولِكنّكم
 ."وداً ِفى أورشليم وِفى كلِّ اليهوديِة والساِمرِة وإلى أقصى األرضوداً ِفى أورشليم وِفى كلِّ اليهوديِة والساِمرِة وإلى أقصى األرض وتكونون ِلى شُه وتكونون ِلى شُه..ى حّل الروح القدس عليكمى حّل الروح القدس عليكممتمت

ليس لكم أن  : إذ قاَل.ةحاِضى واِنومرالر ِمستعحتلة بالم الممِهستقبل بالِد من عهمؤاِل على سبة الراب إجتْكانَ
 ٍةنَِم أزن عاِء األنبياِتو بنبٌئمتِلمس قد المتاِب الِك إن.ى سلطاِنِهتعرفوا األزِمنَة واألوقاتَ الِتى جعلها اآلب ِف

ة علنَ ماتٌونب التْا ز ومِتِه ووقى زمِنِه ِفاهضع بحققَ تَولقد . اِهللاِبعشَ ِلمرِهوا بدعلنوه وأم لها اُهللاهأعلنَ قاٍتووأ
بالعهديتِت ِل.ديِدن القديم والجِفم نِتِمى أزا وأوقاِتهها المحدة ِمدِقن ٤.ل اِهللاب  

 

ى  ِفميِت ساءا ج م كّل بأنن ونؤِم.ا بهسكنتمو اِب بالكتَِةجرد الماِتوالنب رفِةع على مرصح نَا أنعلينَ 
زِه ووقِتِهِنم.ولكن م اُهللاا أغلقه نَ عليِذ يأِتا ولم كرالتاِبِك باله  يجلنَوز ا محاولة الوإ وُلصِمِهلي ننَ مأخْابع ىر. 
إنم عِلا ينهالر وحالقد لنَس ا صريحاِض ووحد أس ون لبِل. تأويٍلو ِفألسكثير قطوا وأسقطوا غَ سونيرهى  ِفم

                                                
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع                                ٧: ١ سفر أعمال الرسل ١
  ١٤ – ٤: ٢٤ إنجيل متى ٢
           ٧ – ٣: ١      ،     سفر أعمال الرسل ٨: ٣٢ سفر المزامير ٣
 ٨ :١ سفر أعمال الرسل ٤
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 وا بِهعد انخَاًاشّ غَباًا ثوهس وألبمله بليسا إهرو ص.هماِليج خَس نَن ِم وأوقاٍتٍةنَِم أزن عٍةاذب كَاٍتو نبنع ِمدِخ
 . اِهللاِةم كِلالِل ِخن ِم لنَاس القدوح الرنهعِلا ي مو وه.ىقيِقع الحب النَنى ِمستِق يىقيِق الحنؤِم الم إن.رينوا آخَعدوخَ
وياجِت كّلرفض بشَاٍده رى .أوتأويل أو اء استقرىقِل عٍةاشّار غَ بأفكَراًتأِث مي مليها عدالخَو ١.ري  

 

نوا نوا حِِح امتَ امتَوح بْلوح بْل ر رقوا كّلقوا كّلددتصتص   ال الاءاءا األحبا األحبههأيأي" :ابعاح الرح األص األولىِهالِتى رس ِفوُلسوحنا الر يقاَل 
األراألرواحى ِمى ِم ِه ِه هْل هْلواحن؟؟ اِهللا اِهللان..ألن أأ   ألننبينبياءكَ كَاء ذبكَ كَةةذب ثيرينثيرينقد خَ خَ قد رجرجوا إلى العالمالموا إلى الع".قد س قَبوتح ثَدالر بي سِه إلى تالميِذوع 
 ِه قيامِتدع وب."قِّقِّميع الحميع الح إلى ج إلى جكمكمددشِِشرر ي يوو فه فهقِّقِّ الح الحوحوح ر راءاءمتى جمتى ج": م له إذ قاَلعن الروح القدس ِهِتام وقي صلبِهقبَل

حينظه رله مجتِم إذ كانوا معينوأج ابهمعلى تس اؤلهم أنلي سله مأن ي الِتنة واالوقاتَزِمرفوا األع ى جعلها اآلب 
ولِكنّكم ستنَالون قوة متى حّل الروح القدس ولِكنّكم ستنَالون قوة متى حّل الروح القدس ": ِه بقوِلهم عليسوح القد الر حلولن عك ذِلدع بم له أعلن.ِهلطاِنى سِف

كمعليكمِلى شُ.. .. علي ِلى شُوتكونون ضوتكونونى األرِة وإلى أقصاِمرِة والسوديهوِفى كلِّ الي شليموداً ِفى أورضهى األرِة وإلى أقصاِمرِة والسوديهوِفى كلِّ الي شليموداً ِفى أور٢."ه  
 

 همس عليوح القدلول الرةَ بحنَالوا القو س لقدالخَم مويمله هدعققّ اُهللا ووح تِتكانت . ينالِكم رة بملكوِتاز 
على  نينؤِمبالماآلن تِتم الِكرازة و .الحال فيهمالروح القدس با هالونَينَ ٍة بقو بْل.همِت بقوس لين ولِكب الربتالميِذ اِهللا
مرالع ِفوور صى أجال قاِديٍة الروح ٍةمبقو.إلى أن أِت يِلى مِلال لوِكك الم يعلى إملك سائيَلرو حعلى كلِّب بْلس  

   كلُّ كلُّرفُرفُعتَعتَ وي وي..ضض األر األرتَتَحح تَ تَننممض وض و على األر على األرننمم و واِءاِءممى السى الس ِف ِفننمم ِم ِمةٍٍةكبكب ر ر كلُّ كلُّهِِهمِِموستجثو باسوستجثو باس" .ض األرمماِلِك
  سسليلي" ه أنّ: القديمِدهابع بالعاح الرحا األصريفر زكَبِس اء ج لقد." اآلِب اآلِب اِهللا اِهللادِِدججمملِِل  بب ر روو ه هسيحسيح الم الموعوعسس ي يأنأنان ان سسلِِل

بالقدبالقدرةِِةروال بالقو لْْل ب بةِِة وال بالقوبر ى قاَلى قاَلوِحوِح برر ر ببالج و ."نوِدنوِد الجِسيذكر فر أعمسل أنّال الرهحين اال اشتد ِطضهادِة على الكنيس 
  رينريناِضاِض الح الحميعميعوامتأل جوامتأل ج"  فيِهعينجتِمانوا مى كَ الِذ المكانعزع حتى تزصلون يعاًوا مع اجتم.ا األولرهصى عِف
  ٣." الذين يخلصون الذين يخلصونةِِةنيسنيس إلى الكَ إلى الكَوكان الرب كّل يوم يضموكان الرب كّل يوم يضم  ....ةٍٍةرراهاهجج بم بمالم اِهللاالم اِهللا بكَ بكَونونممانوا يتكلانوا يتكلوكَوكَ  ..سسوح القدوح القد الر الرننمِِم
 

 ."طان إلى اِهللاطان إلى اِهللاييلطان الشّلطان الشّ س سنن إلى نور وِم إلى نور وِماٍتاٍت ظلم ظلمننوا ِموا ِمرجعرجع ي يكىكى"الم ذ تأسيس العنْ مونختار المكأولِئ 
 دعا وة كم ثانيسيح المديى السأِتيوس. يسين القدع مصيباًا ونَطاي الخَانفرص غُخِلسيح الم الموعسان بييم باإلواالنَ

ليقيمم وا على نقدرؤِمنينخْتِطفُ الماِء ويجا نَ لسنَ. رعلمس اعِه فهِذِهجيِئة مج علهِهى سلطاِن ِفا اآلب.تْانَ كَ وإن 
لدنَيا العاتُالمم تاِبة بالِكذكوروقد ققَ تحنْ ِم الكثيرذا نَ ِل.اهستطيعنؤِك أن دأن ِهجيِئ مجداً قريب وم جيئهال القريب  
يحسبام والشّ باأليهور والسنين.إذ أن ب طرس الرِفوَلس ِهالِتى رسولِكولِك":  يقوُلِة الثانينال الن   يفَفَخْخْيعليكم هذا الشّ هذا الشّ عليكم ىىءء  

الوحِِحااالوددأي أي هها األحبا األحباءاءأن أن ي ي وماًماًوو نْنْ ِع ِعداًداًاِحاِح وددالر الر بألِفألِف كَ كَبس وألفَ وألفَةٍٍةنَنَ س س كَكَ ٍٍ ةةنَنَ سييووم ودٍٍداِحاِحم و..  ال يال يتبتباطأ الراطأ الرببع ع ننو و عهِِهدِِدع". ثم 
ا ا ا أنَا أنَهه": ب الرقول بىوِتنا الالهوحي اؤير فرِس ىح الوميختِتو ."ببم الرم الروو ي يجىِءجىِءة مة مععرر س س وطالبين وطالبينرينريننتِظنتِظمم": يقوُل

 ٤."رر واآلِخ واآلِخة األوُلة األوُلايايههوالنِّوالنِّة ة اياي البد البداءاء والي واليفُفُا األِلا األِل أنَ أنَ..ملهمله ع عا يكونا يكون كم كمدٍٍداِحاِح و وازى كّلازى كّلى ألجى ألجعِِعى مى متِِترر وأج وأجريعاًريعاًى سى سآِتآِت
 

  أن األكيدك المباراءجا الر لنَن ولِك.ِهلطاِنى س ِفا اآلبعلهى ج الِت واألوقاِتِةنَِم األزرفِةعا مننَمِكي ال 
"الرالرببنفس نفس ههبه تاٍفتاٍف بهبص بص وتِِتورئيس م ةٍٍةكَكَالِئالِئ رئيس موب وق اِهللاوق اِهللا وبس س وِم ِم ينزُل ينزُلفَفَو ننالس الس ماِءاِءمواألم ِف ِفواتُواتُ واألم ى المى المسيح سيقومسيح سيقومونأوالّ أوالّون   
 ِهالِتى رس ِفوُلسالر ولس بيقوُلو ."اِءاِءووى الهى اله ِف ِفبب الر الرالقاِةالقاِةمم ِل ِلبِِبححى السى الس ِف ِفممههعع م مميعاًميعاً ج جطفُطفُ سنخْ سنخْ الباقين الباقيناءاءيي األح األحننححونَونَ

 ٥."المالم بهذا الكَ بهذا الكَضاًضاًعع ب بكمكمضضععوا بوا بزز ع عككذِلذِللِِل ..بب الر الرعع حين م حين م كّل كّلهكذا نكونهكذا نكونوو": ىالونيِك تسإلى مؤِمِنىاألولى 
 

 أدعِل  أخىوكتشتركى ِتى ِفِع ملكالِة الص :انَأبا السماوى.. أشكرِمك نأجل ح بكئاًاِط خَ إذ قبلتَجيِب الع 
 كالِلجِل شكراً وحمداو ةدا وعباًودجس م ألقد. البهىركضحى م ِفِداجلتو ِلالً أهم الصليِببدجعلتِنى  و.نظيرى

 ع حين م كّلكونوهكذا ن. ةبديأ اةَيح وعسسيح يى الم ِف أن لنَا.كارب الماِءجالرك ذِل بعيدا س أنَم كَ.لغفران خطاياى
الرالِتى..بص أرفع وعسم يتِكالًاينَ فاد ِفى اسم عِدكاِدق على والص ا مقلتَ ي ن :ي نخَارجاًم هال أخْرج قبْل إلى . 
   

 :ىك ِفها ستجد ذِلير أو غَسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. زى القارئ العزيأِخ
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

                                                
  ٢٦: ١٥ إنجيل يوحنا ١
           ١٦ – ١٢: ١٦إنجيل يوحنا         ،       ١: ٤ رسالة يوحنا الرسول األولى ٢
     ٦: ٤ ،   سفر زكريا ٣١: ٤   & ٤١ – ١: ٢ ،   سفر أعمال الرسل١١ – ١٠: ٢ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى فيلبى ٣
        ١٣ - ١٢: ٢٢، سفر رؤيا يوحنا الالهوتى  ١٢   & ٩ -  ٨: ٣ ، رسالة بطرس الرسول الثانية  ١٨ – ١٦: ٢٦ سفر أعمال الرسل ٤
     ١٨ – ١٣: ٤لة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى تسالونيكى  رسا٥
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