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 سلسلة الدراسات الالهوتية

تعمل الرابطة اإلنجيلية في الشرق األوسط على تعميق المفاهيم اإلنجيلية المشيخية المصلحة  

 المؤسسة على الكلمة المقدسة. 

م فيها مفسرون من توجهات مختلفة بعض اآلراء واألفكار التي تعتمد د  وهنالك موضوعات ق 

تقد اعلى   لما  متكاملة  نظرة  اعتبارها  في  تأخذ  قلما  فمن منطلق  جتهادات خاصة  كلمة هللا. ولذلك  مه 

العربي بعض الدراسات الالهوتية التي نصلي   ئة المصلحة نقدم للقاريخي مفاهيمنا الكتابية اإلنجيلية المش

 أن يستخدمها الرب لمجده ولنمو الكنيسة وتقدمها.  

ل محبة  ونكن ك  ىم وجهة نظر كنيستنا اإلنجيلية فإننا نحترم وال شك أية وجهة نظر أخروإذ نقد ِّ  

 وتقدير إلخوتنا الذين قد يختلفون عنا في مفاهيمهم الالهوتية.  

 ا، كل المجد، له وحده.  وليكن المجد دائم   

 )ميرف(  الرابطة اإلنجيلية في الشرق األوسط
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 مقدمة 

ف المؤمنون لمالقاة الرب  خط  سيأتي ثانية، وسيُ يؤمن المسيحيون، بصفة عامة، بأن المسيح   

ا عليه. فعلى سبيل المثال  في الهواء. إال أن توقيت االختطاف )في ارتباطه باألحداث األخرى( ليس متفق  

خطفون )إلى السماء( قبل زمن إن المؤمنين ي  "  De Haan. هان  يقول أحد الالهوتيين واسمه دي

وعلى الجانب اآلخر، يقول  م سفر الرؤيا وكل الكتاب المقدس".  ي"هذا هو تعل، ويقول إن  الضيقة"

توجد آية واحدة في الكتاب المقدس تؤيد نظرية  "ال    Oswald Smith  الهوتي آخر هو أزوالد سميث 

   .أن مجيء المسيح ثانية يسبق الضيقة... فال يوجد سند كتابي الختطاف سابق للضيقة"

ي نتخذه، إذ سنجد أنفسنا مضطرين لالختالف مع وبغض النظر عن الجانب أو الموقف الذ  

ألن نحتفظ بعالقات طيبة مع الجميع. فمن أجل مزيد من    عىشخص ما! إال أننا عند االختالف، سنس

ا من كتابات بعض من نختلف معهم، وعندما نفعل ذلك ال نقصد أن نشكك  اإليضاح سوف نقتبس أحيان  

)والتي قد تعوزنا   ىمعرفة أكثر بعقائد مسيحية أخر  في إخالصهم ودعوتهم، فقد يكون هناك من له

وإننا نرجو أن تكون هذه األمور  (.  21:  12كو  1)  ".. ال حاجة لي إليك". فمن الحماقة أن نقول:  نحن(

 وهو يتابع الصفحات التالي.  ئأمام القار

 Ralph Edward Woodrow رالف إدوارد وود
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 مقدمة المترجم 

 (. 20:  8  الشهادة، إن لم يقولوا مثل هذا القول فليس لهم فجر" )إشعياء "إلى الشريعة وإلى   

وكان هؤالء )أهل بيريه( أشرف من الذين في تسالونيكي فقبلوا الكلمة بكل نشاط فاحصين " 

  (.11: 17أع الكتب كل يوم: هل هذه األمور هكذا؟" )

هتم إليها، كما إلى سراج منير  ا إن انتبوعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت التي تفعلون حسن  " 

 أن كل نبوة  في موضع مظلم إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم. عالمين هذا أوال  

تكلَّ  بل  إنسان  بمشيئة  قط  نبوة  تأت  لم  تفسير خاص. ألنه  ليست من  القديسون  الكتاب  أناس هللا  م 

 (. 21  – 19: 1 بطرس2مسوقين من الروح القدس" )

إ  الكتيب، وهي أتت  انتهيت من إعداد ترجمة هذا  أن  بعد  الصادقة،  ذاكرتي هذه األقوال  لى 

للتقدم نحو الكمال، بالرجوع إلى كلمة هللا، الحق   – ا في الدعوة لشعب هللا في أوقات مختلفةتشترك مع  

 الذي ال يتغير. 

 مهما سمت   –  مقارنة بين أقوال هللا في كلمته وأقوال وأفعال اآلخرين  ىفي المواضع الثالثة نر 

أن كلمة هللا    –  بروح هللا  –  إذ يؤكد النبي  إلى الشريعة وإلى الشهادة...""ففي إشعياء نسمع النداء    –

شعب الرب   الذين أبعدوا  ...نيمن كلمات أصحاب التوابع والعرافين والمثقفين والهامس   دقأعظم وأص

 في  ا عن أهل بيريه، الذين كانوا ومازالوا مثاال  الفجر الساطع. وفي سفر األعمال نقرأ تقرير    عن نور

ا على المقارنة بين أقوال العرافين وأمثالهم مع كلمة  البحث عن الحق والحقيقة، ولم يكن بحثهم منصب  

قديم، فكل كلمة مقولة أو هللا كما في أيام إشعياء، بل مقارنة ما يقوله بولس الرسول مع أسفار العهد ال

)بالطبع مكتوبة، حتى إذا كان كاتبها أو قائلها "بولس"! قابلة للفحص والتحري والقياس على كلمة هللا 

، لكن لم ولن يتزعزع في ما كتبه أو قالة بولس الرسول بالوحي، والمسجل في العهد الجديد( إيماننا

من غيرهم. أما الرسول بطرس في رسالته    شرف""أا بأنهم  صفوُ هذا كان موقف أهل بيرية، الذين وُ 

 دس... وهيا: بأن كلمة هللا أثبت مما رآه بعينيه وسمعه بأذنيه فوق الجبل المقالثانية فإنه يقدم إقرار  

ا فيه  ا موثوق  رجال هللا تراث    لنا   تختلف كل االختالف عن التفسيرات الخاصة ومشيئات البشر، فقد ترك

 روح هللا القدوس.  يطرةيادة وسكل الثقة إذ كانوا تحت ق

واليوم وقد اختلطت عند الكثيرين أقوال البشر حول حقائق الكتاب المقدس وأقوال الكتاب نفسه،  

ما بين  يميزون  ال  البعض  أصبح  هذه   هو  حتى  وكأن  المختلفة.  التفسير  نظريات  وبين  به،  موحى 

النظريات ال تقبل المناقشة أو حتى المراجعة. وما أكثر الحقائق التي ارتبطت في أذهان الكثيرين حول  

 . ثلنامهم  تمجيء الرب ثانية، منها ما هو من كلمة هللا، ومنها ما قاله وكتبه أناس لهم ضعفا 

نظريات البشر وفحصها بكل    ىإلى المكتوب، ومعرفته بأمانة، وإلإن هذا الكتيب دعوة للعودة   

 ؟ "هل هذه األمور هكذا"نشاط 

لها البعض إلى مجال للجدل والحسابات  ما أجمل وأمجد حقيقة مجيء الرب ثانية، والتي حو   

و  ا سيأتي، وعندما يأتي ستجثو كل ركبة ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هالزمنية. الرب آت، حق  

توا آ"أما أعدائي أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فب، عندما يأتي كملك سيعلن  رب لمجد هللا اآل

تعالوا يا مباركي  "لكنه يقول لشعبه، لكنيسته العروس  (.  27:  19ا  بهم إلى هنا واذبحوهم قدامي" )لوق

 (. 34: 25 أبي رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم" )مت
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ا لوجه. اآلن أعرف بعض المعرفة لكن حينئذ ننظر اآلن في مرآة في لغز لكن حينئذ وجه  فإننا   

رفت. أما اآلن فيثبت اإليمان والرجاء والمحبة هذه الثالثة ولكن أعظمهن المحبة"  ع  سأعرف كما  

 (. 13، 12: 13 وك1)

 الكتيب.مع محبتنا وتقديرنا للذين يختلفون أو يتفقون مع ما جاء في هذا  

 القس حمدي سعد  

  ايسيدني استرال

 1998و يما
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 ي رِِّّ االختطاف السِِّّ 

 هل هو حقيقة كتابية؟ 

خالل عظات وكلمات مباشرة   رب ا عن االختطاف، ويتحدث كثيرون في الغنسمع اليوم كثير   

كموضوع مثير    "الرحلة النهائية" اه أحدهم  في البرامج اإلذاعية المسيحية وبرامج التلفزيون. فقد سم  

"عند االختطاف ستكون ضعت على السيارات ملصقات تحمل شعارات مثل  لمشاعر، ووُ لك  ومحر ِّ 

 . طيران""االختطاف الطريقة الوحيدة لل، أو هذه السيارة من غير سائق"

وتتحط    الهواء،  في  فجأة  يختفون  سوف  البشر  آالف  أن  كثيرة  حماسية  عظات  م وتخبرنا 

فوا، وتصطدم الطائرات  طِّ السيارات إذ تنحرف عن الطريق أو تسقط فوق الصخور ألن سائقيها قد اختُ 

ونية بسبب ورود ل البرامج التليفزي اختطافهم! وتتعط    ببعضها البعض حيث أن الطيارين المؤمنين قد تم  

ا، وفجأة اختطفت الزوجة  ن مع  يأكالبالغات مثيرة، مثل الزوج المنزعج الذي يروي أنه وزوجته كانا  

 من سريره، والطبيب المؤمن الذي حينما أمام عينيه. واألم التي تبلغ عن رضيعها الذي اختفى حاال  

 من خالل سقف حجرة العمليات. ا لعملية كبيرة، اختفى فجأة من فتح بطن المريض استعداد   انتهى

"أعضاء الكنيسة  ،  "ماليين المفقودين"بينما باعة الصحف يصرخون بالعناوين الرئيسية:   

 جتماع عاجل اختيار قيادة جديدة، لمواجهة السنين القادمة"، ا  يسوف يلتقون ف  ()الذين لم يختطفوا

 . هل هذا هو الوصف الكتابي لالختطاف؟  "االختطاف وبوق هللا صار يدوي! والوقت يمر   لقد تمَّ "

إن التعبير المناسب عن االختطاف هو ببساطة الذي استخدمه الكتاب المقدس بأن المؤمنين  

 لمالقاة الرب في الهواء. وهذ هو االستخدام الذي لن نحيد عنه في بحثنا هذا.  فون"ط  خ  سي  "

بل عقيدة مجيء المسيح ثانية، الذي    "االختطاف"ضوع الذي أمامنا اآلن ليس هو كلمة  إن المو 

فاختطاف المؤمنين لمالقاة الرب في  .أمام الكنيسة عبر العصور (13: 2  "الرجاء المبارك" )تي هو  

)أو  المؤمنين    ذ"خ  "أ  هل    الهواء ليس هو ما يشغلنا اآلن في دراستنا هذه، بل السؤال الذي أمامنا هو

ِّ  وسابق  ا منفصال  سيكون حدث   اختطافهم(  ؟  ا لمجيء الرب 

الثاني سيكون على    المجيء  إن  النبوات  تفسير  في  التدبيرية  المدرسة  إلى  ينتمون  من  يقول 

)مجيئه  ن  ال ستعثم الظهور أو اال)مجيء المسيح ألجل القديسين(  مرحلتين، األولى هي االختطاف  

قولون  في  .سنوات   . والفاصل بين هاتين الحادثتين هو الضيقة العظيمة والتي يقدرونها بسبعمع القديسين(

ر عن ، تعب  هوذا يأتي مع السحاب، وستنظره كل عين""(: 7:  1إن الكلمات الواردة في سفر الرؤيا ) 

بأنه سيكون سري   فيقولون  االختطاف  أما  والمجد.  القوة  في  المجيء  أي  ا وفي هدوء وغير الظهور، 

 منظور، واالقتباسات التالية تمثل وجهة نظرهم هذه. 

ا عن أعين الناس، ولن يراه أحد، إذ سيأتي في الخفاء ب  ون محتج"إن مجيئه في السحاب سيك 

 (  1)ا في الخفاء، إنه يتقدم ليأخذ جواهره ثم يختفي تحت جنح الليل". ( ويعود أيض  )متسلال  

الرب  "  سيأتي  نعم  العالم،  يراه  لن  منظورة،  غير  وبطريقة  ليأخذ كبسرعة  الليل  في  لص 

 (  2المنتظرين". ) هقديسي 

 (  3ا وسيعرف عنه المؤمنون فقط". )ا سري  سيكون االختطاف مجيئ  " 
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 (  4في االختطاف سيراه )أي الرب( المؤمنون فقط، إنه سر غامض". )" 

مثل خطوات اللص في الليل وسيعلم   جئا، في صمت وسكون، مفاا سري  سيكون اختطاف  " 

 1(5)ا قد أخذ فجأة". ا غفير  العالم أن جمهور  

مع كل التقدير لكل الذين يؤمنون بهذا الفكر، إال أن هذه العقيدة غريبة بالنسبة لنا، فأشهر نص  

 ا:  ا عكس ذلك تمام  كتابي يتحدث عن االختطاف يقدم مفهوم  

ألن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس مالئكة وبوق هللا سوف ينزل من السماء واألموات  " 

ا معهم في السحب لمالقاة الرب خطف جميع  ثم نحن األحباء الباقين سن  ،  في المسيح سيقومون أوال  

 (. 17، 16:  4س ت1في الهواء. وهكذا نكون كل حين مع الرب" )

ا إلى اختطاف سري أو صامت، فهنالك صوت الرب نفسه وهو  إن هذا النص ال يشير إطالق   

ا في نفس الوقت ، وستكون حتم  ا صوت رئيس المالئكة وبوق هللاينزل من السماء بهتاف، وهناك أيض  

 خطفون لمالقاة الرب.  أصوات التسبيح واالبتهاج من جموع القديسين وهم يُ 

"ألن الرب بطريقة سرية غير منظورة سوف ينزل من السماء في  لنفترض أن الكتاب قال:   

وبكيفية واضحة  ا يقول لنا: إن هذا يعني أن المسيح سيأتي بهتاف  فكيف نجاوب شخص    ،"صمت وسكون

ستخدام الخاطئ للكلمات يقود إلى خطأ في التعليم والعقيدة؟ دعونا  ا كنا نقول أن مثل هذا االللعيان؟ أم  

يقول فعال   فالكتاب  المقابلة.  الناحية  ننظر لألمر من  السماء :  إذن  ينزل من  "إن الرب نفسه سوف 

منظورة في هدوء أال نبتعد بذلك عن  . فلو قلنا إن الرب سوف ينزل من السماء بكيفية غير  بهتاف"

ا لقلنا أنه أخطأ في استخدام المفردات  ا سري  الصواب؟ فلو كان الرسول بولس يريد أن يصف اختطاف  

 المناسبة.  

 من فكرة السرية في أمر مجيئه "حينئذ إن قال لكم أحد: هوذا المسيح هنا! ر المسيح فعال  لقد حذ   

قوا. صد ِّ ها هو في المخادع! فال تُ .  ها هو في البرية! فال تخرجوا:  وا لكمصدقوا. فإن قالأو: هناك! فال تُ 

ا مجيء ابن اإلنسان"  ألنه كما أن البرق يخرج من المشارق ويظهر إلى المغارب، هكذا يكون أيض  

 (. 27  – 23: 24 )مت 

  

 
 اإلشارة لكل االقتباسات ترد في آخر الكتاب.  1
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 الوقت غير معلن

ا. إن  ي  ا سرالمسيح ثانية سيكون حدث  ال توجد أية إشارة في كل الكتاب المقدس تفيد أن مجيء   

ا ال يعلم يوم وال ساعة المجيء الثاني،  ا، فقد أكد المسيح أن أحد  الحدث فقط هو الذي سيكون سري    توقيت

غير متوقعين الهالك   –  حيث كان الناس يأكلون ويشربون ويتزوجون  –  كانت أيام نوح  ابل سيكون كم

ا مجيء ابن اإلنسان"  فان وأخذ الجميع، كذلك يكون أيض  ولم يعلموا حتى جاء الطو"عليهم  اآلتي  

فلم يعلم األشرار حتى جاء الطوفان، ولكن واضح أنه عندما جاء علموا به! .  (27  –  23:  24  تم)

"واعلموا هذا ا:  ا للمؤمنين وغير المؤمنين. ألم يقل المسيح أيض  ا. لقد كان ملحوظ  ي  ا سرفلم يكن حدث  

ا  أي هزيع يأتي السارق، لسهر ولم يدع بيته ينقب. لذلك كونوا أنتم أيض  أنه لو عرف رب البيت في  

  إن مجيء المسيح ثانية (.  44،  43:  24ت  تي ابن اإلنسان" )مأمستعدين ألنه في ساعة ال تظنون ي

فال يوجد شيء هنا يشير إلى أنه سيأتي في   .ه بمجيء اللص من حيث أن موعده غير معروف لنايشب  

الذي أخذهم. يجب أن ال نعتقد   ن  الخفاء ليأخذ المؤمنين من العالم، وال يدري أحد بما قد حدث لهم أو م  

  ص" "كلص، يعمل في الظالم ويخشى من أن يكتشفه أحد، فالقول بأنه سيأتي  كل  أن الرب سيأتي متسلال  

 ص. كلال يعني أنه سيتصرف 

س يؤكد لنا أن يوم مجيء الرب  رول المستهزئون: أين هو موعد مجيئه؟ إال أن الرسول بطويق  

   (.10: 3 بط 2في الليل" ) صِّ  "سيأتي يوم الرب كل أنه ا، نحن ال نعلم متى، إال  سوف يأتي يقين  

ا أو في سكون، فبطرس الرسول يربط بينه وبين الضجيج  ومرة أخرى لن يكون الحدث سري   

... الذي فيه تزول السموات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق األرض والمصنوعات التي  "

 (.  10:  3 بط2فيها" )

استمر    إلخ،  بهتاف...  الرب  الحديث عن مجيء  وبعد  االختطاف،  المشهور حول  النص  في 

ا األزمنة  وأمَّ "ى يكون هذا، حيث أن ذلك اليوم سيأتي كلص في الليل،  الرسول يوضح بأننا ال نعلم مت

ص في الليل هكذا  كل واألوقات فال حاجة أن أكتب إليكم عنها ألنكم أنتم تعلمون بالتحقيق أن يوم الرب  

   (.2، 1: 5  تس1يجيء" ) 

ه، ؟ ال يمكن أن يكون هذا عن حدث المجيء نفسوغير المعروففما هو إذن الحدث السري   

 ن.ل  ع  ث عنه بأنه سيكون في مجد، في الهواء، بضجيج. فالتوقيت فقط هو غير المُ فالقرينة تتحد  
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 الغلبة في الضيقة 

:  16  وي"في العالم سيكون لكم ضيق..." ) تحدث الرب لتالميذه قبل موته بقليل بهذه الكلمات:   

لست أسأل أن تأخذهم من "صحاح التالي مباشرة يسجل صالة المسيح من أجل تالميذه  ، واأل (33

ا هذا يعني أنه ليس من السهل أن يكونوا تالميذ    (.15:  17  ويالعالم بل أن تحفظهم من الشرير" )

للمسيح، حيث أنهم سيضطهدون، وسيكون لهم ضيق في العالم، ومع هذا فإن المسيح لم يصلي لكي  

 يسة من العالم، إن الكنيسة ستبقى في العالم، ولكنها لن تكون من العالم.  تؤخذ الكن

وقد يعترض البعض بأن المسيح كان يصلي بكيفية مباشرة من أجل تالميذه في ذلك الوقت،   

لست أسأل من أجل هؤالء "إال أن األمر ليس كذلك، والدليل هو قول المسيح بعد ذلك في نفس الصالة  

 (. 20أجل الذين يؤمنون بي بكالمهم" )ع ا من فقط بل أيض  

أليست هذه الطلبة تشملنا اليوم؟ ألسنا نؤمن بالمسيح نتيجة للرسالة التي وصلت إلينا من خالل   

أن نحفظ من الشرير    ىا. لقد صلأولئك التالميذ؟ نعم نؤمن. لذلك فالمسيح كان يصلي من أجلنا نحن أيض  

 ! لذلك فالبد أن يكون لنا في العالم ضيق –  ونحن في العالم، ولم يطلب أن نؤخذ من العالم

ي صلِِّّ لكني سأ    ضيق...  "في العالم سيكون لكمدعنا نفترض أن الرب يسوع قال للمؤمنين:   

االختطاف السابق للضيقة  مون بعل ِّ لو أن يسوع قال هذا، ألمكن للذين يُ   ،ألجلكم لكي تؤخذوا من العالم"

النص،   في  ا لرأيهم، لكن هذا لم يرد ا تأييد  هذا النص كثير    يقتبسواا لموقفهم وألمكنهم أن  أن يجدوا سند  

 ح السري الخاص ألخذ الكنيسة من العالم. المسيل ضد فكرة مجيء يبل على العكس، نحن أمام دل 

ق  حق ِّ يسوع أنها البد أن تبقى في العالم لكي تُ م الرب   من أن تؤخذ الكنيسة من العالم، عل  وبدال   

،  موا جميع األمم""اذهبوا... علِِّّ تالميذه إذ قال لهم:    ب  رف الا وهو الكرازة باإلنجيل، لقد كل  ا محدد  هدف  

 (. 20، 19: 28 وها أنا معكم كل األيام إلى انقضاء الدهر" )مت"ووعدهم: 
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 حتى النهاية 

(  20:  28  ق هذه المأمورية اإللهية؟ إن الوعد في )مت حق ِّ الكنيسة في العالم لتُ إلى متى تبقى   

ا لو أن خطة هللا أن  ا سيكون ذلك الوعد غريب  فيد أن اإلرسالية سوف تستمر حتى نهاية العالم. وحتم  يُ 

بعد،   األرض   ىتؤخذ الكنيسة قبل ذلك التاريخ بسبع سنوات! فإذا كانت نهاية العالم والكنيسة ليست عل

 ى.فإن هذا الوعد يصبح بال معن 

 عن إنسان زرع  م مثال  في إنجيل البشير متى أشار السيد المسيح إلى نفس الحقيقة، عندما قد   

ا وسط الحنطة فلما طلع النبات، واكتشف العبيد ما  ا في حقله، لكن العدو جاء وزرع زوان  ا جيد  زرع  

ا إلى "دعوهما ينميان مع  البيت قال لهم:     أن رب  ال  الزوان، إِّ حدث، سألوا إن كان يجب أن يجمعوا  

ا ا ليحرق، وأمِّ  الزوان واحزموه حزم  ادين اجمعوا أوال  وقت الحصاد وفي وقت الحصاد أقول للحصَّ 

 (. 30 –  24: 13ت الحنطة فاجمعوه إلى مخزني" )م 

المعنى الصحي  إلى  للوصول  للتأمل في النص  الرب  يتركنا  بنفسه. للمث  حولم  إذ قد شرحه  ل 

يسوع المسيح، أما الزوان أبناء الشرير فقد زرعه   )ابن اإلنسان(قد زرعه    )الحنطة(فالزرع الجيد  

ا إلى وقت الحصاد، والحصاد هو نهاية  رعا في حقل واحد حيث ينميان مع  العدو )الشيطان(. وقد زُ 

ا يكون في انقضاء هذا العالم، يرسل حرق بالنار هكذجمع الزوان وي  فكما ي  " (.  39  –  37ع    العالم )ع

ابن اإلنسان مالئكته فيجمعون من ملكوته جميع المعاثر وفاعلي اإلثم، ويطرحونهم في أتون النار... 

  (.43 – 40 حينئذ يضيء األبرار في ملكوت أبيهم" )ع ع

ة، لقد قال يسوع كالهما ينميان  يواضح إذن أن وقت الفصل بين فاعلي اإلثم واألبرار هو النها 

حيث يكون الفصل بينهما أو الحصاد. هذا هو تعليم الكتاب، أما تعليم االختطاف    انقضاء العالمإلى  ا  مع  

انقضاء    ا في الحقل حتىلن ينميان مع    كالهماا كان ينبغي أن يقال  السابق للضيقة لكي يكون صحيح  

 فصل عن الزوان قبل النهاية بسبع سنوات. ا لتُ جمع مبكر  مون أن الحنطة سوف تُ عل ِّ العالم. ألنهم يُ 

يلي:    Schofield Reference Bible  وقد ورد في حاشية طبعة  نهاية هذا  ما  "عند 

(. ونحن نقول 6)   تجمع الحنطة إلى المخزن"ا ليحرق. لكن أوال  ( يفصل الزوان بعيد  40العالم )عد  

 الزوان.. "اجمعوا أوال  دينونة األشرار، حيث يقول المثل     فهو بالطبعما سيكون أوال    كأنه لو كان هنا

 هو الزوان، أما ما  إن ما قاله عنه الكتاب المقدس أوال    وأما الحنطة فاجمعوها إلى مخزني"  ،ليحرق

تقوله حاشية سكوفيلد فهو العكس! إن العبث بمثل هذه التعبيرات الكتابية ال يقدم صورة طيبة لوجهة  

 نظر من يقولون بأن مجيء المسيح ثانية يسبق الضيقة العظيمة!  

حيث شبه الرب يسوع الملكوت بشبكة مطروحة في البحر،   (13)مت  إلى    ىنعود مرة أخر 

س جمعت  أوعية مك  وقد  إلى  الجياد  جمعوا  النهاية  وفي  رديء،  واآلخر  جيد  بعضه  نوع،  كل  من  ا 

".. هكذا يكون عند  متى ينبغي أن يحدث ذلك الفصل بين اإلثنين؟ اإلجابة:    .ااء طرحوها خارج  يرد واأل

 انقضاء العالم يخرج المالئكة ويفرزون األشرار من بين األبرار، ويطرحونهم في أتون النار" )مت

13 :47 –  50  .) 

ا كما كان في أيام لوط، كانوا كذلك أيض  "كذلك شبه الرب يسوع وقت مجيئه ثانية بأيام لوط   

تلك األشياء الروتينية العادية التي يفعلها الناس   "يأكلون ويشربون ويشترون ويبيعون ويغرسون ويبنون

ا ا وكبريت  لوط من سدوم أمطر نار    "ولكن اليوم الذي فيه خرجية كارثة مفاجئة.  أل  باستمرار، دون توقع
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لقد نجا لوط  (.  30  –  28:  17  لو)فأهلك الجميع، هكذا يكون في اليوم الذي فيه يظهر ابن اإلنسان"  

المؤمن، أما غير المؤمنين فهلكوا، وهكذا عند مجيء المسيح ينجو المؤمنون، إذ يخطفون لمالقاة الرب  

ر الهالك على العالم. ال يوجد شيء في هذا النص يخبرنا  في الهواء، بينما، وفي نفس الوقت، تأتي نا

 ا. أن لوط خرج من سدوم ثم بعد سنين جاءت نار الهالك. لقد حدثت هذه األشياء مع  

وكما كان في أيام نوح  " ا شبيه الرب يسوع مجيئه الثاني بهالك الطوفان في أيام نوح  وأيض   

ألنه كما كانوا في األيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون  ا في أيام ابن اإلنسان،  كذلك يكون أيض  

ا في مجيء ابن ويزوجون ويتزوجون.. ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأهلك الجميع، كذلك يكون أيض  

 (.42 – 37: 24مع مت  27: 17لو  قارن)اإلنسان" 
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 خريؤخذ الواحد ويترك اآل

باعتبار أن المؤمنين هم الذين يؤخذون    الواحد ويترك اآلخر""يؤخذ  ا عظات حول  م أحيان  د  ق  تُ  

 أن هذا غير صحيح بالمرة، إذ ال  باالختطاف، ويترك غير المؤمنين يجتازون فترة الضيقة العظيمة. إِّ 

في القرينة أن غير المؤمنين هم الذين يؤخذون بهالك الطوفان. ففي أيام نوح نالحظ أن األشرار   ىنر

ا مجيء ابن اإلنسان حينئذ يكون  كذلك يكون أيض  "  ،جاء الطوفان وأخذ الجميع"لم يعلموا حتى  "

ذاثنان في الحقل ي   رك األخرى"  ت  ذ الواحدة وت  خ  الواحد ويترك اآلخر. اثنتان تطحنان على الرحى تؤ    ؤخ 

   (.42  – 39: 24 )مت

ذون حيث يفاجئهم  خ  ن هم الذين يؤي وإذ نفهم هذه األمور في ضوء القرينة نالحظ أن غير المؤمن 

. لكن المؤمنين يبقون، إذ تستمر حياتهم، نعم تستمر  (3:  5  تس1)عند مجيء يوم الرب    "هالك بغتة"

 ا عن الهالك المباغت. غير أن هذه الحقيقة ليست هي النقطة الرئيسية هنا. حياتهم باالختطاف بعيد  

"العالم  ء، سيكون هالكه بالنار  ا بالمافقد أشار الرسول بطرس إلى أن العالم الذي هلك قديم   

الكائن حينئذ فاض عليه الماء فهلك، وأما السماوات واألرض الكائنة اآلن، فهي مخزونة بتلك الكلمة 

محفوظة )  عينها،  بطرس شخصي    (.7،  6:  3  بط2للنار"  يسوع  لقد سمع  قاله  الذي  الوعد    "آتي ا 

البعض يسخر من ذلك الوعد قائلين: أين هو  ، وإذ مرت السنون، وبدأ  (13:  14  وي وأخذكم إلي" )

بطرس أجاب  مجيئه؟  تزول    موعد  فيه  الذي  الرب  يوم  سيأتي  ولكن  وعده  عن  الرب  يتباطأ  "ال 

،  10:  3ط  ب2السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق األرض والمصنوعات التي فيها" )

 . هاية العالم""نفبطرس يصف هنا ما دعاه المسيح  (.11

أنها إشارة   ىوالبعض اآلخر ير   ،امن البعض أن هذه األمور تشير إلى نهاية األرض حرفي  يؤ 

"العالم الكائن  إلى نهاية العالم لكن ليس بالضرورة نهاية األرض، وما حدث في أيام نوح يؤكد ذلك.  

بقيت  حينئذ فاض عليه الماء فهلك" ا  فهذ   ؛""أما السموات واألرض الكائنة اآلن، إال أن األرض 

هي النهاية، فليس هناك    هاية العالم""نالعالم سوف يزول لكن تبقى األرض. ومع ذلك يمكننا القول أن  

دليل أو إشارة لفكرة أن الزمن سوف يستمر لسبع سنوات أخرى بعد ذلك، ولسنا نعتقد أن كاتب الترنيمة 

 "لما بوق هللا ينفخ وينتهي الزمان". التعبير عندما قال:  أأخط

"فبما أن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة  يتابع الرسول بطرس:  ثم   

يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر   ؟ منتظرين وطالبين سرعة مجيءى مقدسة وتقو

سوف يؤخذون   ن الواضح أن الرسول هنا لم يكن يعتقد أن المؤمنينم (.12، 11" )ع محترقة تذوب

مجيء يوم الرب    "طالبين"أن يكونوا    لم قبل النهاية بسبع سنين. ولماذا إذن يحرضهم علىمن العا

ث عن النهاية، إذا كان رجاؤهم الحقيقي في حادثة تمت قبل ذلك  حل السماوات؟ ولماذا يتحد  نعندما ت 

 بسبع سنين؟ 

في    "كلصالذي سيأتي    "يوم الرب"و  "مجيء الرب"ا لما كتبه الرسول بطرس فإن  طبق   

نه الرسول  هو الوقت الذي فيه تزول السماوات وتحترق األرض والمصنوعات التي فيها. وما دو    الليل"

  "ألن الربَّ نفس التعبير، هو وقت االختطاف:    في الليل"  صكل"الذي سيأتي    "يوم الرب"بولس عن  

بهتاف   السماء  نفسه  من  ينزل  سوف  هللا،  وبوق  مالئكة  رئيس  بصوت  المسيح  ،  في  واألموات 

ا معهم في السحب لمالقاة الرب في الهواء خطف جميع  . ثم نحن األحياء الباقين سن  سيقومون أوال  

ِّ   لَّ وهكذا نكون ك  خوة أن أكتب إليكم عنها. ها اإلا األزمنة واألوقات فال حاجة لكم أي  وأمِّ   حين مع الربِّ
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حينما يقولون سالم وأمان  . ألنه  الليل هكذا يجيءفي    ص  ألنكم أنتم تعلمون بالتحقيق أن يوم الرب كل

 (.  3 – 1: 5؛ 17 –  16: 4 تس1، كالمخاض للحبلى، فال ينجون" )حينئذ يفاجئهم هالك بغتة  

إِّ أبالرغم من أن هذا النص يرد في    أية    ى أن هنالك ارتباط بينهما، ونحن ال نرال  صحاحين 

 ة. عن الهالك اآلتي على العالم عند النهاي منفصال   اإشارة أو تلميح إلى أن االختطاف سيكون حدث  
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 "السماء واألرض تزوالن"

"السماء واألرض تزوالن.. وأما ذلك اليوم وتلك لقد أوضح الرب يسوع نهاية ذلك اليوم بقوله   

ا ألنكم ال تعلمون في أية   أبي وحده.. اسهروا إذ  الَّ الساعة فال يعلم بهما أحد وال مالئكة السماوات إِّ 

 –  إذا كان المؤمنون مدعوون لكي يسهروا ألجل ذلك اليوم.  (42  –  35:  24  ساعة يأتي ربكم" )مت

 عندما تزول السماء واألرض، فهذا دليل آخر بأنهم لن يؤخذوا من العالم قبل ذلك بسبع سنين!  

لن  وقديم    القيامة  أن  أيوب  ذكر  السماوات ا  تزول  حتى  ويبلتكون  فيموت  الرجل  "أما  .  ى: 

السماوات،    ىاإلنسان يسلم الروح، فأين هو؟ واإلنسان يضطجع وال يقوم. ال يستيقظون حتى ال تبق

"حتى ال تبقى  إن مصطلحات مثل    (.27،  26:  19؛  12  – 10:  14  وال ينتبهون من نومهم" )أي

كلها تشير إلى النهاية الكاملة   ء واألرض تزوالن""السما، تزول السماوات بضجيج""، السماوات"

 لهذه األشياء التي نعرفها وحتى ذلك الوقت فإن األموات لم يكونوا قد قاموا بعد.  

، ولم يكن  ( 24:  11)يو    األخير""سيقوم في القيامة في اليوم  لذلك آمنت مرثا أن لعازر   

، 40،  39:  6  وي في اليوم األخير" )" ا عن القيامة  مرار    ذلك مجرد تخمين من مرثا، فقد تحدث يسوع

  تس 1. وحيث أن االختطاف يتم في نفس الوقت الذي فيه يقوم األموات الذين في المسيح ) (54،  44

 وليس قبله بسبع سنين!    يوم األخير،سيكون في ال – أي االختطاف – ، لذلك فإنه(17،  16:  4

  ،عند البوق األخير""أن هذه األمور سوف تتم  ( يخبرنا الكتاب  15و  ك 1في إصحاح القيامة ) 

ا أنه  نحن نعلم أيض    (.52،  51:  15  کو1ر" ) ونحن نتغيَّ   ،ام األموات عديمي فسادق  ي  بوق، ففإنه سي  "

، كما شهد بذلك الرسول ""العدو األخيرطل  ب  سوف يُ  ""البوق األخيروعند   "اليوم األخير"في ذلك  

ِّ بولس   في لحظة في طرفة عين، عند "ث هذا  دُ ح  وي  .  (26:  15كو  1الموت" )ل هو  ط  ب  ي    "آخر عدوِّ

  البوق األخير. فإنه سيبوق، فيقام األموات عديمي فساد... فحينئذ )عند القيامة واالختطاف( تصير  

م به المدرسة التدبيرية فإن هذا سيحدث قبل . وحسب ما تعل ِّ ع الموت إلى غلبة"لِّ الكلمة المكتوبة ابت  

وبعضهم يستشهدون ألجل    ،لتي تستمر سبع سنوات، فماذا إذن عن الذين يموتون بعد ذلكالضيقة، وا

لهم في نهاية الضيقة. لكننا نقول: إذا كان آخر   ىأن هناك قيامة أخر  ىالمسيح؟ التفسير التدبيري ير

بعد الضيقة! إال أن الكتاب المقدس يؤكد    ىل قبل الضيقة، فالبد أنه سيبطل مرة أخرط  ب  يُ   )الموت(عدو  

   !أن إبطال العدو هو في اليوم األخير

وال لصورته لكنهم  للوحش    يوحنا أولئك الذين لم يسجدوا  ىوماذا عن شهداء الضيقة؟ لقد رأ 

المسيح ألف سنة هذه هي القيامة األولى، مبارك ومقدس من له نصيب في    "عاشوا وملكوا مع 

األول اختطاف  ير يالتدب  ىير  (.6  –   4:  20  رؤ)  ى" القيامة  بعد  استشهدوا  الذين  هم  هؤالء  أن  ون 

يتفق   القيامة ستحدث عند االختطاف هكذا  أن  فترة الضيقة. وحيث  نهاية  يقومون في  الكنيسة، حيث 

ون فكيف تكون قيامة شهداء الضيقة هي  ير يالجميع فإذا كان االختطاف يتم قبل الضيقة كما يعتقد التدب

 ؟  ىاألولالقيامة 

هي قيامة أجساد قبل الضيقة فهل يقوم شهداء   ىنقول: إذا كانت القيامة األول  ىومن ناحية أخر 

 الضيقة من الموت قبل أن يستشهدوا؟!  

التوافق    ى م الكتاب المقدس، وهنا نرعل ِّ إال أن الحقيقة هي أن القيامة إنما هي في النهاية، كما يُ  

( سواء كان هؤالء الشهداء هم الذين عاشوا  6  –  4: 20  لنص )رؤالكتابي. وبغض النظر عن تفسيرنا 
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، أثناء فترات االضطهاد، أو الذين في نهاية الزمن، فإن القيامة تشمل الجميع، دون  ىفي القرون األول

 أية إضافات غير صحيحة للكلمة. 

ا  ا، فإن االعتقاد بأن شخص  ا نسبي  وحتى وقت ظهور تعليم االختطاف السري، والذي يعتبر حديث   

ا من  ت الكنيسة في الثماني عشر قرن  ما. فهل عل  ا جد  ص بعد مجيء الرب يعتبر غريب  خلُ ما يمكنه أن ي  

ا اظ األمناء خالل تلك السنين رددوا ما علم به المسيح والرسل أيض  ا مثل ذلك؟ إن الوع  تاريخها شيئ  

البعض  رآه  الذي  أن  بطرس  الرسول  واعتبر  الرب"  مجيء  انتظروا  استعدوا،  اسهروا،  "اصحوا، 

ِّ ي" من الرنتأ "ا" هو في الحقيقة  تباطؤ  " (. فبطرس الرسول  9:  3  بط 2فرصة أكبر للتوبة )   ليعطي  ب 

أنه    يعني  بيرييند فتعليم االختطاف عند الت  .الناس سوف يخلصون بعد مجيء الرب  لم يكن يعتقد أن 

ص وقد جاء في لُ خ  ا أن ي  فيمكنه أيض    مونختطاف كما يعل ِّ ليس هناك ما يدعو للعجلة، فإذا فات أحد اال

بل سيكو "  ”The Late Great Planet Earth“  كتاب  فقط،  الناس  لن يخلص  االختطاف   ن بعد 

وقتها أعظم فرصة للكرازة لم يعرفها العالم من قبل، إذ يؤخذ المؤمنون من األرض، يبدأ هللا بإعالن 

سيكونون بالطبع من اليهود الغيورين الذين سيؤمنون أن  ألف شخص    144نفسه بطريقة خاصة إلى  

م! لن نع  .مي ألف بلي جراهام يهودي يجوبون األرض بنشاط عظ  144وسيصبحون   ،اي  يسوع هو المس

ا للكرازة باإلنجيل مثل ذلك العصر، وسيأتي للمسيح أكبر عدد من المؤمنين في تعرف المسكونة عصر  

 (  7كل التاريخ". )

هل نتخيل هذا؟ جماهير تخلص بعد مجيء الرب، بعد االختطاف. إن تعقيبنا على هذا هو، إن  

يل لي أن بعض الكنائس يمكنها أن تضيف إلى مالية بالنسبة للكنيسة ويخ  اا أو حقيقي  ي  هذا األمر ليس كتاب

الئحتها الداخلية إشارة إلى إسناد قيادة الكنيسة إلى المرتدين والخطاة حيث سوف يتوبون ويخلصون  

اختفت،  التي  الماليين  بسبب  المسيحية  حول  شكوى  لديه  كان  ومن  لالختطاف،  الرب  مجيء  بعد 

ا كل الذين فاتهم االختطاف ليختاروا القادة الجدد ليستمر فسيعرفون الحقيقة اآلن بكل يقين، إذ يلتقي مع  

 عمل الكنيسة!!  

يعتقد البعض أن هللا لديه خطة مختلفة للخالص بعد االختطاف السابق للضيقة وقد كتب أحدهم:  

م الناس دماءهم لكي يخلصوا.. حيث قدِِّّ ولكن بعد االختطاف سي    ،ستطيع اآلن أن نخلص بدم المسيح"ن

 (  8. )تشهاد هو الطريق للسماء"سيكون االس

ورأى البعض اآلخر أن الناس سيخلصون أو يهلكون بناء على تعاملهم مع اليهود، وقد قرأت   

ذ عندما يجيء المسيح، فال تضطهد اليهود.. بل قدم لهم المعونة وقت  خ  ؤ  ت ولم ت  ك  رِّ "إذا ت  نبذة تقول  

خفون اليهود ويهتمون بهم وبحمايتهم ويطعمونهم قاتهم، فقد يكون في ذلك خالصك... فكل الذين ي  يض

 . ويكسونهم، سيكونون مستحقين أن يدخلوا عصر الملكوت"

يبن  مثل    ىربما  في  يسوع  الرب  كلمات  على  المفهوم  والجداء"هذا  أو   "الخراف  فاألبرار 

  " هذا؟  "متى فعلنا بكوهم يسألونه:    ، زرتموني" يتمون ي"أطعمتموني، سق الخراف هم الذين قال لهم:  

 (.40: 25  )مت  "بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤالء األصاغر، فبي فعلتم"فيجيبهم: 

والذين يمثلون الفئة الثالثة في   ، تعني اليهود أثناء الضيقة  "إخوتي" ون أن كلمة  ير ييعتقد التدب 

م عن مجموعة ثالثة من  المثل باإلضافة إلى الخراف والجداء. وهذا غير صحيح، فالمسيح لم يكن يتكل  

"يا إخوتي . فلو كان الرب يسوع قد قال:  إخوتي""فقال عنهم    –  األبرار  –  الناس، لكنه يقصد الخراف

ا كان هناك اختالف  م  ل    والمحبوسين.. إلخ"  ىوالمرضألنكم فعلتم هذه األمور مع الجياع والعطاش  
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ث إلى الخراف، ولم تظهر  ، أتت فقط عندما كان يتحد  خوتي""إ  ، والدليل على ذلك أن الكلمةىفي المعن

 تحدث إلى الجداء، وهذه كلمات المثل:  امد الكلمة عن

 

 

 إلى الخراف

 "بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي  

 " هؤالء األصاغر فبي فعلتم

 ( 40: 25 )مت

 إلى الجداء  

 بما أنكم لم تفعلوه بأحد "

 "  األصاغر فبي لم تفعلوا

 ( 45: 25 )مت

 

تعني مجموعة مستقلة من    "خوتي"إِّ ه توضح الحقيقة، فإذا اعتبرنا  ل  كُ   وهكذا فإن قراءة النص   

حينئذ كان ينبغي أن تظهر في الجزء الثاني   "الخراف"الناس، وليست ببساطة إشارة إلى من قيل عنهم  

 حسب الجسد   –  يسوع ال يمكن أن تعني جماعة من اليهود   "إخوة" من المثل. باإلضافة إلى ذلك فإن  

  السماوات هو أخي وأختي وأمي" )مت "ألن من يصنع مشيئة أبي الذي في    :فقد قال هو بنفسه   –

 ا حيث ورد مثل الخراف والجداء.  الحظ أن هذا القول جاء في إنجيل البشير متى أيض    (.50  –  48:  12

فقد شد    الكل  الرب سيكون فجائي  وفوق  الكتاب على أن مجيء  فالوقت غير معروف فال د  ا، 

فسيكون في   ،دث قبل النهاية بسبع سنوات يوجد أحد يعرف اليوم وال الساعة، فإذا كان االختطاف يح

تحديد   الكثيرين  االختفاء  قدرة  منذ وقت  السبع،  السنين  هذه  ما سيفعلونه هو حسب  بدقة، كل  الوقت 

 المفاجئ لألطفال والمؤمنين. 

ا على حدوث االختطاف! فبالكشف في قبور بعض  قاطع  م دليال  قد ِّ ثم إن رحلة إلى المدافن ستُ  

س، أو طفل، وإذ بنا نجد نعوشهم  ر  ك  ة، أو خادم مُ ا، كجدة تقني  ن والذين انتقلوا حديث  المؤمنين المعروفي

فارغة فهذا دليل على أن القيامة قد صارت، ولن يحتاج هذا لوقت طويل ليعرف اآلالف ماذا حدث،  

 وعندها يمكن تحديد وقت النهاية بدقة!  

يعلم يوم أو ساعة النهاية وهذا يؤكد    –  كما أشرنا  –  م أنه ال يوجد أحد عل ِّ سة تُ د  إال أن الكتب المق 

 ا عن النهاية بسبع سنين.   وسابق  ا مستقال  أن االختطاف ال يمكن أن يكون حدث  

"فإن  حدثين مستقلين،  ن فعال  مه الرب يسوع لمجيئه، بوجه عام، يتضم  إن الوصف الذي قد   

: 16  واحد حسب عمله" )مت  لِِّّ وحينئذ يجازي ك  ابن اإلنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع مالئكته  

مع مالئكته، وفي ذلك   ا للمسيح بمفرده، حيث سيأتي في مجد  ي  ا سروال يمكن أن يكون هذا مجيئ  .  (27

ا، ألنه  ا سابق  الوقت سيجازي كل واحد. ولهذا نجد أنه من الصعب قبول فكرة أن االختطاف سيكون حدث  

  وتمت مكافأتهم!  فوا فعال  طِّ اختُ في هذه الحالة سيكون كثيرون قد 

"ألن من استحى بي وبكالمي في هذا الجيل الفاسق الخاطئ فإن ابن اإلنسان يستحي به متى  

ا للمسيح بمفرده في ا سابق  فإذا كان هناك مجيئ    (.38:  8ر  جاء بمجد أبيه مع المالئكة القديسين" )م

، فلماذا إذن  فعال    تم    قد   –  بغض النظر عن الذين سيستحي بهم أو الذين ال يستحي بهم  –  اختطاف سري

  المالئكة؟ مع د  ث عن هذه األمور مرتبطة بمجيئه بمجيتحد  
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يصبرون    تسالونيكي  في  المسيحيون  كان  كانوا  لقد  إذ  والضيقات"  "االضطهادات  على 

 أن الرسول بولس كان يشجعهم بقوله إنهم  ال  ، إ (7،  4:  1س  ت2)   "نييتضايقون" من غير المؤمن"

ا عند استعالن يسوع من السماء مع مالئكة قوته، في نار لهيب معطي  "قاتهم  يمن ض  راحة"" سينالون  

   (.10  – 7: 1 تس2ه" )ي سيد في قدللذين ال يعرفون هللا.. متى جاء ليتمجَّ  نقمة  

ا، وكالهما  الك األشرار يحدثان مع  مكافأة األبرار وه  ىنر  –  كما في غيره  –  في هذا النص  

يسيه المتألمين، فإنه سيأتي ا أن الرب يسوع عندما يأتي ليعتق قد ِّ عند مجيء الرب. وهنا نالحظ أيض    يتم  

 وبالتالي ال يوجد هنا اختطاف سري!   ،"في نار لهيب"

يُ   لقديسيه؟ اإلجابة واضحة    ىعط إذن متى  نقمة لألشرار وراحة  الرب عند  " الرب  استعالن 

للذين ال يعرفون هللا". فوقت تمجيده في   ا نقمة  يسوع من السماء من مالئكة قوته. في نار لهيب معطي  

 . االثنين وقت معاقبة األشرار بهالك أبدي، وليس هناك سبع سنوات تفصل بين  اقديسيه هو أيض  
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 هل يتم المجيء المسيح على مرحلتين؟ 

ات، بدأت منذ وقت طويل، ففي  و  تاب المقدس بما في ذلك النبإن دراسة الكاتب الشخصية للك 

"فاحصين الكتب، كل ة المكتوب عنهم  دراسة الكلمة كأهل بيري    ي ا فنت نشيط  فترة الشباب المبكرة، ُك 

لكي أري بنفسي ماذا يقول الكتاب على أن معظم المسيحيين الذي عرفتهم بعد    (.11:  17  )أع  يوم"

في    ىيسوع سوف يأتي مرتين، األول  ات، وبأن الرب  ؤللنب   "التدبيري"رين بالتفسير  تأث ِّ ذلك كانوا مُ 

، ة  عند نهاية الزمان. إنني أؤمن أن المسيح أتي مر    وقوة    اختطاف سري، ثم بعد ذلك بسبع سنوات بمجد  

ن مجيء  م الكتب المقدسة ععل ِّ أين إذن تُ .  (28:  9  سيأتي ثانية للخالص للذين ينتظرونه" )عب"وأنه  

للمجيء   "مرحلتين"ر المجيء الثالث، ويفضلون تعبير  يثالث للمسيح؟ الغالبية بالطبع ال يستخدمون تعب

 الثاني.  

مستقلة عن مجيء المسيح في    ة""مرحلا لي، فإذا كان االختطاف  ولقد بدأ هذا التعبير محير   

 ا مستقال  ل حدث  ل مرحلة منهما تمث ِّ المجيء الثاني؟ وحيث أن ك  لة أنهاالقوة والمجد، فكيف نعتبر كل مرح

الكتاب    أن  ا؟! إال  ا ثالث   بينهما سبع سنوات أفال يعتبر المجيء الذي يعقب المجيء الثاني مجيئ  ال  صومنف 

في الكالم عن المجيء، بل   "الجمع"الثالث، أو يستخدم صيغة    المجيء  ا عنس ال يتحدث مطلق  المقد  

 .يناقض نفسه "اننيئان الثاي"المجر: ييمكننا القول، إن تعب 

ذهب    فقد  الصعوبة،  هذه  لتوضيح  محاولة  الُكت اب  وفي  هذا، بعض  من  أبعد  إلى  التدبيريين 

ا وفي  طالق، إن المجيء الثاني سيكون منظور  ليس هو مجيء الرب على اإل   "االختطاف"ليبرهن أن  

.  م ظيع  د، فيه يظهر المسيح بالجسد على سحاب السماء إذ يعود إلى األرض... بقوة ومجد  د  مكان مح

د نهاية يوم النعمة وفتح باب الضيقة العظيمة،  دِِّّ "إن الحدث المثير للمشاعر، والذي يح    آخروقال  

 الكنيسة الحقيقية".ليس هو بالتأكيد المجيء الثاني للمسيح، بل بالحري االختطاف، الذي يعني أخذ 

(9 ) 

ا لكلمات  ا تمام  ا لمجيء المسيح، يعتبر مخالف   وسابق  ا مستقال  وهكذا فإن اعتبار االختطاف حدث   

ا مستعدين ألنه في ساعة ال تظنون يأتي ابن "لذلك كونوا أنتم أيض  الكتاب المقدس، لقد قال المسيح  

فإذا كان االختطاف سيتم قبل مجيئه، فما الداعي أن يحض المسيح على    (.44:  24  اإلنسان" )مت 

فكيف للكنيسة أن  .  (13:  19  تاجروا حتى آتي" )لو"ا:  االستعداد لمجيء ابن اإلنسان؟! ألم يقل أيض  

ا ( "آتي أيض  3:  14  وي)تتاجر حتى يجيء إذا كانت قد اختطفت قبل مجيئه بسبع سنوات؟ وأعلن في  

اضح هنا أن الرب يسوع عندما يأتي سيأخذ تالميذه إليه، وأخذهم إليه لن يكون قبل ، ووآخذكم إلي"

وا أيها ن فتأ"مجيئه بسبع سنوات! وفي اتفاق رائع مع تعاليم الرب يسوع يقدم الرسل النصح للمؤمنين 

  (. 37:  10؛ عب  7:  5يع  )  "ئألنه بعد قليل جدا سيأتي اآلتي وال يبط   ...اإلخوة إلى مجيء الرب

خوة على التأني إلى مجيء الرب، إذا كان رجاؤهم الحقيقي في تحريض األ  ة أخرى نتساءل: لماذامر

 االختطاف السابق لمجيئه؟! 

كورنثوس    في  المؤمنين  إلى  بولس  الرسول  يسوع ويكتب  ربنا  استعالن  متوقعون  "وأنتم 

السماء في (7:  1كو  1المسيح" ) إلى  المؤمنين سوف يؤخذون  أن  الرسول يعتقد  بولس  فإذا كان   .

بأنهم متوقعون ذلك؟ واضح   لمؤمنين"ا"اختطاف سري قبل المجيء بسبع سنوات، فلماذا تحدث عن 

الخاصة   الكتابية  األجزاء  في  حتى  مستقل،  حدث  االختطاف  أن  يرى  يكن  لم  الرسول  بولس  أن 

. وعندما نأخذ  (15:  4  تس1)ن اختطاف المؤمنين هو مجيء الرب  باالختطاف، فقد عبر بوضوح أ
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ا قبول ما يراه بعض الكتاب عن أن االختطاف ليس  هذه األمور في اعتبارنا نجد أنه من الصعب جد  

 .هو مجيء الرب 
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 هل تميز الكلمات اليونانية بين حدثين؟ 

"إن  لثاني؟ قال أحد الكتاب:  وماذا عن معاني الكلمات اليونانية التي تستخدم لوصف المجيء ا 

  Parousia  فإن كلمة باروسيا  .ن لمجيء المسيح ثانيةياللغة اليونانية تميز بوضوح بين مظهر

كلمة بينما  قديسيه،  ألجل  مجيئه  عن  مع    Apokalupsisأبوكالبسيس    تعبر  مجيئه  إلى  تشير 

حدثين مستقلين، وفيما يلي    ىا إلأن الكلمات اليونانية ال تشير إطالق    ىلكننا سوف نر،  (10)  "قديسيه

قائمة تحوي ست كلمات يونانية تصف المجيء الثاني، والمعنى المحدد لكل منها، ثم القول الكتابي الذي 

 استخدمت فيه كل كلمة:  

 )التواجد الشخصي لمن يجيء(  Parousia باروسيا - 1

 . (7:  5 عيالرب" ) مجيءوا... إلى نفتأ"

 ستعالن(  )اال Apokalupsis أبوكالبسيس - 2

 . (7:  1 تس2الرب يسوع من السماء مع مالئكة قوته" )  ستعالناعند ".. 

 )الظهور المجيد(   Epiphaneia إبيفانيا - 3

 . (14: 6  تي1ربنا يسوع المسيح" ) رهوظإلى ".. 

 )الرجوع الظاهر( Phaneroo فانيرو - 4

 .(2:  3 يو1) "نكون مثله، ألننا سنراه كما هو أظهرولكن نعلم أنه إذا "

 االنتقال من مكان إلى مكان آخر(   –  فعل المجيء)  Erchomai إيرخوميا - 5

 . (13: 19  " )لوآتي".. تاجروا حتى 

 نقطة الوصول( ) Hekoهيكو  - 6

   (.25: 2  " )رؤأجيء"وإنما الذي عندكم تمسكوا به إلى أن 

التواجد الفعلي الشخصي لمن    ىعل  تشدد ، وهي  باروسيافي هذه القائمة هي كلمة    األولىالكلمة   

الكلمة يحمل معنى السرية، وقد كان استعمال هذه الكلمة  هذه  يجيء ويحضر، وليس هناك شيء في  

عن  شائع   الرسول  بولس  تحدث  مثلما  ) يت   )باروسيا(  "مجيء"ا،    " "مجيء (،  6:  7  کو2طس 

 .  (26: 1ي  )ف( ومجيئه هو إلى فيلبي 17:  6 كو1) استيفاناس  باروسيا()

الرب    مجيء  عن  تكلم  إذ  الشهير،  االختطاف  نص  في  الكلمة  هذه  بولس  الرسول  واستخدم 

على أن استعمال  .  (17  –  15:  4  تس1)الهواء    ، حيث سيخطف المؤمنون لمالقاة الرب في)باروسيا(

 عن مجيء الرب في النهاية، وذلك ألنه في الرسالة  ا مستقال  بولس لهذه الكلمة هنا ال يقصد به حدث  

كلمة   وضع  تسالونيكي  إلى  إ  )باروسيا(الثانية  مجيء ببعد  عن  يتحدث  فهو  قبله.  وليس  األثيم  ادة 
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ده بنفخة فمه، يستعلن األثيم، الذي الرب يب ي"وحينئذ س ا: جتماعنا إليه، وقال أيض  االرب و )باروسيا(

 (. 8: 2  تس2) "باروسيا()ويبطله بظهور مجيئه 

أيض    بطرس  الرسول  تحدث  بولس،  الرسول  الرب  ومثل  نهاية    )باروسيا(ا عن مجيء  عند 

. وهناك يحض المؤمنين بقوله:  تزول السماوات بضجيج والعناصر محترقة تذوب""م، عندما  العال

"منتظرين وطالبين سرعة مجيء )باروسيا( يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر 

يعني    )باروسيا(ال يوجد في هذه األدلة ما يشير أن المجيء  .  (12  –   4:  3  بط2محترقة تذوب" ) 

 ا للضيقة.  ا سابق  اختطاف  

ا في ارتباطها بمجيء الرب،  ا أن صيغة الجمع للكلمة باروسيا غير مستخدمة إطالق  واضح أيض   

ا يخاطب الرسول بطرس  . وأيض  "المجيء"بل    ا""مجيئ  بل تستخدم مرتبطة بأداة التعريف، إنه ليس  

ستعالن )أبوكالبسيس( يسوع  ابها إليكم عند    ى"ألقوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي يؤت منين:  المؤ

 في االختطاف ثم بعد سبع سنوات في ، والذين يعلمون أن المسيح يأتي أوال  (13:  1  بط1المسيح" )

النعمة   ىلتواجههم صعوبات حقيقية. إذ ليس من الضروري للمؤمنين أن يلقوا رجاءهم ع االستعالن()

بها إليهم عند استعالن يسوع المسيح، إذا كانت هذه النعمة قد أعطيت عند االختطاف قبل    ىالتي يؤت

للمؤمنين:   تحدث  األصحاح  نفس  وفي  سنوات!  بسبع  استعالن  " ذلك  عند  والكرامة  للمدح  توجد 

بوكالبسيس( ربنا يسوع المسيح" أ، فهم "متوقعون استعالن )7عدد    سيس( يسوع المسيح"ب)أبوكال

يتوقعوا  (7:  1  كو1) أن  المؤمنين  على  يجب  لماذا  أخرى:  مرة  والسؤال  كان   )االستعالن(.  إذا 

 االختطاف قد تم قبل ذلك بسبع سنوات؟  

المسيح يتم عندما يجتمع المؤمنون،    )أبوكالبسيس(ا لتعليم الكتاب المقدس فإن استعالن  وفق   

ذل إنه  بالرب.  حدث  ويلتقون  يكون  أن  يمكن  ال  إذن  فاالختطاف  يتوقعونه  الذي  اليوم  مستقال  ك  أما ا   ،

 االستعالن فحدث آخر الحق له. 

بوضوح بين مظهرين لمجيء    ة اليونانية تميزإن اللغ"يؤكد ما سبق إذن عدم صحة القول   

ان إلى نفس  كالهما يشير  )االستعالن(، أبوكالبسيس  الظهور(). فإن مصطلحات مثل باروسيا  "المسيح

 الحدث الواحد، وهو المجيء الثاني للمسيح عند نهاية العالم. 

كلمة    مج  ثالثةوهناك  لوصف  وهي يء  تستخدم  والتي  أبيفانيا()  Epiphaneia  المسيح   ،

تتحدث عن الظهور والمجد المرافق لمجيء الرب، وليس في هذا شيء من السرية، إذ هناك الضيقة،  

)أبيفانيا( مجيئه" )" وإبادة األثيم   أذهاننا .  ( 8:  2  تس2بظهور  الحقيقة واضحة من في   . لتكن هذه 

ور )أبيفانيا( ربنا "الوصية بال دنس وال لوم إلى ظه ا أن المؤمنين مطالبين أن يحفظوا  ولنذكر أيض  

والسؤال   (.15،  14:  6  تي1يسوع المسيح، الذي سيبينه في أوقاته... ملك الملوك ورب األرباب" )

الرب المجيد، إذا    )ابيفانيا(الذي نطرحه اآلن: لماذا يوصي المؤمنين أن يحفظوا الوصية إلى ظهور  

 كان االختطاف قد تم قبل ذلك بسبع سنوات؟  

كلمةالالرابعة  والكلمة    هي  المجيء  تصف  الرجوع    )فانيرو(  Phanero  تي  تعني  والتي 

بقوة ومج المسيح  تنالون   ظهر  ىومت"عظيم،  د  الظاهر، حيث يكون مجيء  )فانيرو( رئيس الرعاة 

(. فإذا كان المؤمنون قد اختطفوا ونالوا أكاليلهم في مجيء سابق 4:  5بط  1ى" ) إكليل المجد الذي ال يبل

"ولكن نعلم أنه إذا أظهر للمسيح، فماذا يكون إذن معنى هذه الكلمات؟ لكن كما شهد يوحنا الرسول:  
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وحيث أن المؤمنين عند ظهور الرب ومجيئه    (.2:  3يو  1)فانيرو( نكون مثله، ألننا سنراه كما هو" )

 ا ويكونون مثله، فال مجال هنا إذن لمجيء غير منظور! سيظهرون هم أيض  

وهكذا رأينا أن المصطلحات اليونانية ال تشير إلى مجيئين منفصلين بل العكس، إذ تستخدم تلك   

أيام نوح كذلك ، كما قال الرب يسوع:  ىالمصطلحات بكيفية متبادلة لتؤدي نفس المعن "وكما كانت 

وكتب البشير لوقا نفس النص بالكلمات:  .  (37:  24  اإلنسان" )متباروسيا( ابن  ) ا مجيء  يكون أيض  

  نسان" )لو "وكما كان في أيام نوح... هكذا يكون في اليوم الذي فيه يظهر )أبوكالبسيس( ابن اإل

ا مستعدين ألنه في ساعة ال تظنون يأتي )ايرخوميا( ابن لذلك كونوا أنتم أيض  ".  (30،  26:  17

  (.44: 24 اإلنسان" )مت

 هنا إذن باروسيا، أبوكالبسيس، إيرخوميا كلها تستخدم لإلشارة إلى الحدث الواحد.   

حيث تستخدم "  Heko"هيكو    مع كلمة  "Erchomaiايرخوماي  "نعود مرة أخري للكلمة   

أيض   الواحد.  كل منهما  الحدث  قليل سيأتي )هيا لتصف نفس  بعد  و( اآلتي )ايرخومای( وال  ك "ألنه 

أين هو موعد مجيئه    ،امع    )هيكو( و)باروسيا(ا كلمة  وقد استخدمت أيض  .  (37:  10  )عبئ"  يبط

)   )باروسيا(؟ الرب  يوم  الليل،  في  كلص  سيأتي  وابيفانيا   (.10،  4:  3  بط2ولكن  باروسيا  وكذلك 

نيا(  ده بنفخة فمه ويبطله بظهور )ابيفايبيوحينئذ سيستعلن األثيم، الذي الرب  "ا،  ا كثير  ارتبطتا مع  

إذ استخدمهما الرسول   فانيرو() هي    )باروسيا(ا أن  ونحن نعلم أيض    (.8:  2  تس2مجيئه )باروسيا(" )

يرو( يكون لنا ثقة، وال نخجل منه في  ن"واآلن أيها األوالد، اثبتوا فيه، حتى إذا أظهر )فاا، يوحنا مع  

   (.28: 2 يو1) "مجيئه )باروسيا(

ا. وفي اللغات المختلفة  اليونانية المشار إليها تستخدم بالتبادل مع  وهكذا رأينا أن كل الكلمات   

الواحد. أما محاولة التمييز بين مجيئين للمسيح، أو   ىنجد عدة مفردات تؤدي لجوانب متنوعة للمعن

ا إلى المصطلحات اليونانية فهو يعتمد على افتراض اختالفات زائفة ال  استناد    مرحلتين() مجيئه على  

  أساس لها.

ا إلى السماء وتالميذه يشخصون إليه، إذا باثنين من المالئكة عندما كان الرب يسوع صاعد   

بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع   "أيها الرجال الجليليون، ماقاال لهم:  

ة الواضحة هنا  فالحقيق  (.11:  1  ا إلى السماء" )أععنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلق  

 . ا للسماء على مرحلتين، وهكذا مجيئه ثانية لن يكون على مرحلتينأن التالميذ لم يروه صاعد  
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 القديسين   "المجيء "ألجل

 القديسين "مع" والمجيء

، فالبد أن (14يه )قديسيه  "مع"وماذا عن الجدل المبني على القول بأنه ما دام الرب سيأتي  

 قديسيه ليأخذهم إلى السماء؟  "ألجل"يكون هناك مجيء سابق للرب 

المقدس مطلق    الكتاب  . وفي النص "المجيء ألجل القديسين"ا تعبير  في الحقيقة لم يستخدم 

ي  لم  باالختطاف،  الخاص  المؤمنين  الكتابي  إن  إنهم سوف  "قل  قيل  بل  السماء  إلى  سوف يخطفون 

ى  وال يوضح النص الكتابي إل.  (17،  16:  4  تس1يخطفون في السحب لمالقاة الرب في الهواء" )

 سيذهبون بعد مالقاة الرب في السحب.   أين

  " لمالقاة"ليخبرنا بأن المؤمنين سيقومون    )أبانتيسيز( Apantesis لقد استخدم الكتاب كلمة 

الرب في الهواء. وقد كانت هذه الكلمة تستخدم لوصف مجيء الملك أو الحاكم لزيارة مدينة، وعند 

اقترابه من المدينة يخرج المواطنون الستقباله ويكونون ضمن حاميته في الجزء األخير من رحلته إلى  

فإ المعنى هنا،  نفس  فإذا كان  الرب  المدينة.  المؤمنون  يأ ن  لمالقاة الرب في  "تي من السماء، ويقوم 

مجيئ    الهواء" يتطلب  ال  وهذا  معه.  المجيء  منفصال  بغرض  الكلمةا  وردت  وقد   . Apantesis 
العشر حيث    ا فيأيض    )أبانتيسيز( العذارى  العريسمثل  للقاء    )مت   ""أخذن مصابيحهن وخرجن 

   (.10عه" )ع  فبعد أن خرجن للقائه رجعن م"(. 6،  1: 25

ا برحلة الرسول بولس إلى روما،  يظهر مرتبط    )أبانتسيز(وهنالك استخدام آخر لهذه الكلمة   

إلى فورن أبيوس... ولما أتينا إلى رومية    الستقبالنا""خوة بخبرنا، خرجوا  ومن هناك لما سمع اإل"

فلنفترض أن الذين ذهبوا الستقبال    (.16  –  15:  28  سلم قائد المئة األسرى إلى رئيس المعسكر" )أع

بولس تحدثوا عن خطتهم، وأنهم سمعوا أن بولس قادم وأنهم ذاهبون لمقابلته. فسواء تحدثوا عن هذا  

األمر أو لم يتحدثوا فإن ذهابهم للقائه يتضمن أنهم سيعودون معه. وال يمكن أن يفهم أحد األمر بأنه  

إلى المكان الذي كان هو فيه قبل ذلك ويقضون بعض    يعني أنهم سيتقابلون مع بولس فيذهبون معه

 الوقت هنالك ليحضروا معه في النهاية إلى روما. 

الراعي الشهير، ورجل الدولة، وكاتب الترانيم، فقد  Oswald J. Smith أزوالد سميثأما   

(  4س  ت1ا أن كلمة "مالقاة" والتي وردت في )لقد تعلمت أيض  "لخص هذه الحقيقة بالكلمات اآلتية  

مكان اللقاء. فعندما استقبل إخوة رومية الرسول بولس،   "قصد بها "العودة مع" وليس "البقاء في

عادوا معه مباشرة إلى المدينة. وعندما خرجت العذارى الستقبال العريس رافقوه في عودته إلى  

معه يعودون  الهواء سوف  في  المسيح  المؤمنون مع  يلتقي  وهكذا عندما  هناك    ...العرس،  فليس 

 ( 11. )ي"اختطاف سر

 اآلية   صَّ ن    فإن  "المجيء مع"أو التعبير    "مالقاة"ية استخدامنا لكلمة  وبغض النظر عن كيف  

ا إلى فكرة المجيء على مرحلتين ويمكننا أن نالحظ أن هناك دالئل قوية على أن  ال يضيف شيئ    14

"هوذا قد جاء الرب الذين يأتون مع الرب    "المالئكة"تشير إلى    (14)يه  الواردة في    "قديسيه"كلمة  

ق ربوات  األصل  ديسيه"في  في  هي  قديسين  المترجمة  تعني    .)هاجيوس( Hagios فالكلمة  والتي 

كما في هذا النص وعند استخدامها قد تشير إلى المالئكة أو البشر،   "قديسون"أو    "مقدس"ببساطة  

 The تعني المالئكة. فقد جاء في التفسير المعروف  –  بحسب اعتقادنا  –إال أنها في هذه القرينة، فهي  
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Pulpicommentary   يت  (12)   ربوات من المالئكة"" ربوات قديسيه أي فق مع كلمات ، وهذا 

نسان في مجده وجميع  "ومتى جاء ابن اإل  .المالئكة القديسينمع  ث عن مجيئه  الرب يسوع عندما تحد  

)مت معه"  القديسين  استح(31:  25  المالئكة  من  "ألن  الفاسق   ى،  الجيل  هذا  في  وبكالمي  بي 

)مر القديسين"  المالئكة  أبيه مع  بمجد  متى جاء  به  يستحي  اإلنسان  ابن  فإن    (. 38:  8  الخاطئ، 

 . (14)يه هي نفس الكلمة المستخدمة في  )هاجيوس(ويالحظ أن الكلمة 

بالطبع  وهو يشير    (2:  33  )تث  في  اورد أيض    (14)يه    الوارد في  "ربوات قديسيه "والتعبير   

من ربوات    ىلهم من سعير، وتألأل من جبل فاران، وأت  ق  ر  ش  من سيناء، وأ    "جاء الرب  إلى المالئكة،  

ربوات القدس "إلى أن تعبير   The Pulpit Commentary يشير تفسير  ىخرأ  ومرة  ."سِّ د  الق

 (  13هنا يعني المالئكة". ) 

عند إشارته لنفس النص  Mathew Henry commentary متى هنريواتفق تفسير   

ا، لقد أشرق كالشمس وأتى بقوته، حتى إن جبل سعير وجبل فاران واللذان  كان ظهوره مجيد  "وقال  

تفصلهما مسافة كبيرة عن جبل سيناء قد أضاءا بذلك المجد اإللهي الذي ظهر فوق جبل سيناء... لقد 

:  2؛ عب  53:  7  أن الناموس قد أعطي بترتيب مالئكة " )أع  جاء مع مالئكته القديسين، لهذا قيل

2( .)14 ) 

)يه  أشار إلى المالئكة في سفر التثنية، فإن نفس التعبير في    "ربوات القدس"فإذا كان التعبير   

ا، حيث أن هؤالء  ، أي اإلشارة إلى المالئكة، ولعل القرينة تؤيد هذا أيض  ىال يختلف عن هذا المعن  (14

"هوذا قد جاء الرب في ربوات قديسيه  القديسين يرافقون المسيح، ويشاركونه في دينونة األشرار،  

فنحن نؤمن أن هذا الدور للمالئكة وليس للمؤمنين كما    (.15:  14يه  ليصنع دينونة على الجميع" )

بالقول:  صر   الكتاب  المالئكة  "ح  يخرج  العالم،  انقضاء  في  يكون  بين  هكذا  ويفرزون األشرار من 

(، "عند استعالن الرب يسوع من السماء 50،  49:  13  تون النار" )متآاألبرار ويطرحونهم في  

: 1  تس2" ) للذين ال يعرفون هللا  ا نقمة  ته )أو: مالئكته األقوياء( في نار لهيب معطي  مع مالئكة قوَّ 

7 ،8 .) 
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 هل هو حقيقة كتابية؟ 

ة كل العهد الجديد لحصر الشواهد الكتابية التي تتحدث عن مجيء المسيح ثانية، قرأ الكاتب مر   

"عندما وهل سيكون ذلك المجيء على مرحلتين؟ وكانت نتيجة قراءته هذه مثلما قال أزوالد سميث:  

تبة العهد الجديد، فإننا لن نستطيع أن نعثر على أية إشارة إلى ما يسمى المجيء على نذهب إلى كل ك  

 (  15. )لتين، فال توجد آية واحدة في كل الكتاب تذكر هذا" مرح

ة مختلفة، فقد قال المفسر وصارت هذه الحقيقة ثابتة عند كثيرين من رجال هللا من خلفيات كنسي   

كامبل مورجان: "إن فكرة مجيء المسيح بطريقة سرية   G. Campel Morgan الكتابي الشهير

بات روبرتسون "إذا افترضنا أن الضيقة   Pat Robertson (. وقال 16)   ليس لها أي سند كتابي"

د، فالبد للمؤمنين أن يجتازوا فيها، إذ لست أجد  يالعظيمة ستحدث في المستقبل في وقت اضطهاد شد

م الكتاب بمجيئين للمسيح، فون قبل الضيقة... لقد علَّ خط  في تعليم الكتاب المقدس أن المؤمنين سوف ي  

ي".  ثالث الختطاف سرِِّّ   هناك مجيء   عظيم، وليس  ميالده والثاني عندما يأتي ثانية بمجد  األول عند  

(17  ) 

ا أنه ال يوجد سند كتابي لهذا وحتى الذين يؤمنون باالختطاف السابق للضيقة يعترفون أحيان   

 Charle Fuller تشارلز فولرسمع مرة  أنه   Wilfrid Meloon ويلفريد ميلونالتعليم، فقد ذكر  
"ليس هناك آية واحدة في كل العهد الجديد تعلم بأن هناك اختطاف برنامجه اإلذاعي:    ح فييصر ِّ 

لقد كان ميلون يحب تشارلز فولر لكنه تحير  (  18)   للكنيسة قبل الضيقة، ومع هذا فأنا أؤمن بذلك".

إذا لم يكن هناك آية واحدة في    –أية عقيدة كانت    –ما هي أهمية وقيمة العقيدة    ى مما قاله تشارلز. تر

 الكتاب المقدس تستند عليها؟ 
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 التدبيريونالنصوص الكتابية التي يستخدمها 

 في الكتاب، فإن الذين يؤمنون بهذه بالرغم من أن فكرة المجيء على مرحلتين لم ترد أصال   

تها بطريقة غير مباشرة من خالل بعض النصوص الكتابية والتي سنعرض  ثبا إالعقيدة يرون أنه يمكن 

 . لها اآلن

 1: 4: رؤ أوال  

بوق يتكلم معي كبعد هذا نظرت وإذا باب مفتوح في السماء، والصوت األول الذي سمعته  " 

 ".  اصعد إلى هنا فأريك ما البد أن يصير بعد هذاقائال  

 17  –  14:  4  تس1  تبدو بوضوح أنها تحقيق لما جاء في"إن هذه الدعوة  يقول سكوفيلد:   

 (  19)الكل".  في سفر الرؤيا حتى يتمَّ  ىكنيسة" لم تظهر مرة أخر "حول االختطاف. وإن كلمة  

عتبر من أقصر "إن هذا النص من سفر الرؤيا ي  د دي هان وجهة النظر هذه بقوله:  وقد رد   

 (  20)  ا عن اختطاف الكنيسة".ضحة جد  م لنا صورة واقدِِّّ األقوال الكتابية التي ت  

التدبيريون  ى  ، لذلك ير18  –  4  صحاحاتاأل  –  لم تظهر في سفر الرؤيا  "كنيسة"وألن كلمة   

 19صحاح  أحتى    ىأن هذا يعني غياب الكنيسة عن األرض في تلك الفترة، ولن تعود للمشهد مرة أخر

 خبرنا عن عشاء العرس ومجيء المسيح ملك الملوك. والذي يُ 

، يعني 18  –  4  صحاحات في األ  "كنيسة"غير ذلك، فإذا كان عدم وجود كلمة    ى أننا نر إال   

الكنيسة غير موجودة في   إن  القول  فإننا نستطيع  الكنيسة،  ا، ألن كلمة أيض    19إصحاح  عدم وجود 

"أنا وهناك إشارة ختامية في األصحاح األخير    .21،  20ا، وكذلك إصحاح  لم ترد فيه أيض    "كنيسة"

ليس الكنيسة بمعناها العام، بل الكنائس   يسوع أرسلت مالكي ألشهد لكم بهذه األمور عن "الكنائس"

   (.16: 22  )رؤالسبع التي في آسيا 

األصحاح األخير من سفر الرؤيا   ىبعد األصحاح الثالث وحت  "كنيسة"وبينما ال تظهر كلمة   

"يصنع  عن الوحش بأنه  (  7:  13  صحاحات. فنحن نقرأ في )رؤفإن الكنيسة ليست غائبة عن هذه األ

القديسين  احرب   تذكر  "مع  العاشرة  واآلية  وإيمانهم""،  القديسين  وصبر  صبر  وسط  إي،  في  مان 

. وفي األصحاح السابع عشر نقرأ عن المرأة (6:  16)  ا فيأيض    "قديسين"االضطهاد. وجاءت الكلمة  

 .  (24:  18دم أنبياء وقديسين" )  د  جِّ "وفيها و  ا  ، وأيض  (6من دم القديسين" )ع    ى"سكربابل وهي  

صحاحات ليسوا هم قديسو الكنيسة بل  التدبيريون أن القديسين المذكورين في هذه األ  ىوير  

يقولون لنا أن اإلشارة هنا إلى    19صحاح أقديسو الضيقة. إال أنه عندما يأتي الحديث عن القديسين في 

ا، والبز  ي  ا بهي  ا نقز  عطيت أن تلبس بت نفسها وأ  أعرس الخروف قد جاء وامرأته هيَّ   "ألنة  الكنيس

"إن امرأة  ويقول سكوفيلد في الحاشية على هذا النص  .  (8،  7:  19  هو تبريرات القديسين" )رؤ

   (21)  .الخروف هنا هي العروس، الكنيسة"

عون بأن القديسين تشير إلى قديسي الكنيسة، فكيف يد    19رؤ  في    "القديسين"فإذا كانت كلمة   

تشير إلى نوعية مختلفة من  (  13،  16،  17،  18)  19  إلصحاحصحاحات السابقة  المذكورين في األ

 ؟! هذا غير مقبول.  ن القديسي
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، إنه ببساطة تسجيل الختبار يوحنا، حيث أخذ (1:  4)رؤ  إذن، ليس االختطاف هو موضوع   

برهن على أن الكنيسة هناك في السماء. كما أنه عندما أخذ ي في الروح إلى األجواء السماوية، وهذا ال  

فإن هذا ال يبرهن على أن الكنيسة هناك في البرية أو  (  4 –  1:  17 )رؤالبرية أو إلى بابل    ا إلى يوحن

 في بابل!  

ا  مالك    ىويقدم لنا الرسول يوحنا المشاهد المختلفة للرؤيا في أماكن متنوعة، فعلى األرض رأ  

ضي الذي يدوسه األمم  وكان يقيس الهيكل األر  (1:  18؛  1:  10ؤ  )رمن السماء    (ا)وليس آتي    نازال  

وما سبق هنا    (1:  13) من البحر    اا طالع  وحش    ىلقد كان يقف على رمل البحر ورأ  ،(1:  11  )رؤ

 صحاحات. يوضح أن يوحنا كجزء من الكنيسة لم يكن في السماء أثناء أحداث هذه األ
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 سأحفظك من ساعة التجربة" "

يعتمد عليها    التي  النصوص األخرى  أيض  من  الرؤيا  ا، وكلمات التدبيريون ما جاء في سفر 

ا سأحفظك من ساعة التجربة  كلمة صبري، أنا أيض    ت"ألنك حفظالمسيح إلى مالك كنيسة فيالدلفيا:  

 .  (10: 3 العتيدة أن تأتي على العالم كله لتجرب الساكنين على األرض" )رؤ

ساعة "ي، يفترضون أن تعبير  راالختطاف السإن الذين يستخدمون هذه اآلية للدفاع عن فكرة   

ا عند نهاية هذا العصر، ولذلك يفترضون أيض    العظيمة"  من الضيقة"ز يشير إلى ما يسمونه    التجربة"

 أن الحفظ من ساعة التجربة هو االختطاف من العالم.  

الكائنة في آسيا أن التحقيق األساسي لهذا الوعد ينبغي أن تختبره كنيسة فيالدلفيا، و  ىإال أننا نر 

التجربة   ساعة  من  الكنيسة  تلك  حفظ شعب  هل  األول.  القرن  في  على  الصغرى  تأتي  أن  "العتيدة 

ا. نحن نؤمن أنهم  ؟ من المؤكد أنهم اختبروا صدق هذا الوعد، لكن هذا لم يكن يعني اختطاف  العالم"

ا كان معناها في هذا  أي    –لتجربة  حفظوا بنعمة هللا وقوته، فإذا كان هللا قد أنجز وعده لهم، فإن ساعة ا

 على اختطاف سنة دليال    2000هنا بعد    ىا ترتبط بهم وبأيامهم، وبالتالي ال نر فإنها حتم    –  التعبير

 سري للنجاة من الضيقة العظيمة.  

البعض يؤمن أن كنائس آسيا السبع تمثل سبعة عصور متتالية للكنيسة تمتد من القرن األول   

االختطاف! فإذا صح ذلك، فتكون الرسالة إلى كنيسة فيالدلفيا ال تشير إلى االختطاف، حيث أن   ىوحت 

، وإذا كانت الرسالة إلى فيالدلفيا تؤيد فكرة  )السابعة( فيالدلفيا هي الكنيسة السادسة وليست األخيرة  

 االختطاف السري فإن عصور الكنيسة ينبغي أن تشمل فقط الرسائل الست األولى!!  

دون أن يخطفوا من    –  في أي عصر  –  إننا نؤمن أن المؤمنين يحفظون من ساعة التجربة 

 يين: ا لهذه الحقيقة بمقارنة النصين التالتأكيد   ىالعالم. ويمكننا أن نر 

ك من ا سأحفظ  كلمة صبري، أنا أيض    ت  ظ  فِّ ك ح  ألنَّ "وهو ما نحن بصدده اآلن    ل:األوَّ   ص  النَّ  

 (. 10: 3  ب الساكنين على األرض" )رؤجرِِّّ أن تأتي على العالم كله لت   ساعة التجربة العتيدة

الثاني: "... وقد حفظوا كالمك.. لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من    نص  الَّ  

  (.15، 6: 17)يو الشرير" 

  ِّ من النصين نجد    ل   يسوع، وكتبهما الرسول يوحنا. في كُ   نالحظ أن النصين هما كلمات الرب 

منهما أنهم    في نص     ى. نر سيحفظهم""أن المؤمنين قد حفظوا الكلمة، وألنهم حفظوا الكلمة فإن هللا  

منيُ  التجربة""  حفظون  يُ ساعة  اآلخر  النص  وفي  من  ،  المصطلحان  "الشرير"حفظون  وهذان   ،

  "ال تدخلنا في تجربة بل نجنا من الشرير" )مت ي الصالة الربانية  واحد، كما ورد ف  ران عن شيء  عب ِّ يُ 

، (17و  ي)ذوا منه كما في  خ  ؤ  المؤمنين من الشرير وهم في العالم دون أن يُ   حفظُ ، فإذا كان هللا ي  (13:  6

 ظوا من التجربة في النص اآلخر. ف  ح  طفوا لكي يُ ت  خ  المؤكد أنهم لن يُ  ن  مِّ ف  

ق معها في القرن األول،  خاص بكنيسة فيالدلفيا، وقد تحق    ىله معن  (10:  3  )رؤإذن النص في   

بقوة هللا الحافظة من أية ساعة للتجربة، في أي قرن، أو أي سنة أو يوم وليس فقط آخر    ا وعد  لكنه أيض  

 سبع سنوات من هذا العصر. 
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ربون  ج  صبكم تجربة إال بشرية. ولكن هللا أمين الذي ال يدعكم ت  لم ت  "لقد كتب الرسول بولس:   

.  (13،  12:  10  كو1)المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا"    فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة

ص:  يعب ي  ىوصل  .  (9:  2  بط 2نقذ األتقياء من التجربة" ) م الرب أن ي  ل  ع  ي  "ا الرسول بطرس  وكتب أيض  

بقوة هللا محروسون  "ا  ونحن اليوم أيض  .  (10:  4  أي1وتحفظني من الشر.. فآتاه هللا بما سأل" ) "

القادر أن يحفظكم "، ألن هللا هو  (5:  1  بط1علن في الزمان األخير" ) أن ي    ستعد  م    لخالص    بإيمان  

. فقوة هللا تحفظنا وتنجينا من التجربة، ويستطيع هللا أن يفعل ذلك دون اختطاف  (24ه  ي)   "نير ثغير عا

 سري!  

 حسبوا أهال  عوا في كل حين، لكي ت  ا وتضرَّ "اسهروا إذ  وهناك نص آخر علينا أن ننتبه إليه   

ة  هنا دعوة للصال.  (36:  21  نسان" )لوام ابن اإلزمع أن يكون، وتقفوا قدَّ للنجاة من جميع هذا الم  

ختطف  ال يذكر شيء هنا بأن الكنيسة لكي تختبر هذه النجاة ينبغي أن تُ   ى، ومرة أخر "النجاة"ألجل  

"لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم    قال:(  15:  17و  )يمن العالم! في صالة المسيح في  

 المسيح ألجل غرض معين، ويوصي تالميذه أن يصلوا لغرض مختلف؟   ىفهل صل من الشرير".

من سنوات الضيقة العظيمة   –  ؟ هل هي نجاة من فترة زمنية محددة"النجاة"بماذا ترتبط كلمة   

ا لمالقاة الرب  حيث يجتمع المؤمنون مع    "ذلك اليوم"السبع؟ لم يقل النص هذا. إن القرينة تشير إلى  

 .نونة بهذا العالمفي الهواء وتحل الدي

يزول. فاحترزوا  "  قلوبكم في  السماء واألرض تزوالن، ولكن كالمي ال  تثقل  لئال  ألنفسكم 

ألنه كالفخ يأتي على جميع الجالسين على    .اليوم بغتةخمار وسكر وهموم الحياة، فيصادفكم ذلك  

 للنجاة من جميع هذا المزمع  ا وتضرعوا في كل حين لكي تحسبوا أهال  وجه كل األرض. اسهروا إذ  

 (. 36 –  33:  21و أن يكون، وتقفوا قدام ابن اإلنسان" )ل

قبل النهاية بسبع سنوات كيف   همونحن نسأل: إذا لم يكن المؤمنون في األرض، وقد تم اختطاف 

 بغتة؟   "ذلك اليوم"يمكن أن يصادفهم 

لقد وعد الرب يسوع بنجاة أولئك الذين يسهرون ويصلون وال يرتبكون بهموم الحياة من دينونة   

 .  (9 –  1: 5 تس1)وقدم الرسول بولس نفس الرسالة في الكلمات الواردة في  "ذلك اليوم"

هكذا يجيء. ألنه حينما يقولون: سالم وأمان، حينئذ يفاجئهم لص في الليل  كإن يوم الرب  " 

ذلك هالك بغتة، كالمخاض للحبلى، فال ينجون. وأما أنتم أيها األخوة فلستم في ظلمة حتى يدرككم  

ألن هللا لم    ا كالباقين، بل لنسهر ونصح...نم إذ  نلسنا من ليل... فال  أبناء نور...  كلص، جميعكم    اليوم

 بل القتناء الخالص بربنا يسوع المسيح". يجعلنا للغضب 

تعبير    النص  هذا  يذكر  اليوم""الحظ كيف  فيه    ذلك  يحدث  بغتة"حيث  على غير    "هالك 

، أما المؤمنون فينجون، إذ لم يجعلهم هللا للغضب فسوف يخطفون لمالقاة الرب  "فال ينجون"المؤمنين  

 الهالك على األرض من تحت.  في الهواء، فيما يحل
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 هل يعود المسيح "في أية لحظة"؟ 

هل كان المسيحيون األوائل يؤمنون أن االختطاف سيتم في أي لحظة؟ أم أنهم اعتقدوا أن هناك   

 ؟ دة سوف تحدث أوال  ا محد  أمور  

يء في أية ك بتعليم المجإننا نعتقد أن الكنيسة األولى بحسب ما ورد في العهد الجديد لم تتمس   

د أنه ال يوجد إنسان يعرف وقت مجيئه، لذلك فعلينا أن نعيش حياة السهر لحظة. فمع أن الرب يسوع أك  

 .  ا محددة البد أن تحدث أوال  م أن هناك أمور  الدوام، إال أنه عل   ىوالطاعة عل

ا، فالصعود إذن  فعندما أخبر الرب يسوع تالميذه بمجيئه ثانية، كان مازال يعيش معهم شخصي   

ا م كثير  "ولكن كان ينبغي أن يتألَّ البد أن يسبق المجيء، وقبل صعوده بالطبع كان البد من الجلجثة  

رسل لهم الروح ا أنه بعد صعوده سوف يُ وقد قال لتالميذه أيض  .  (25:  17  لو )ض من هذا الجيل"  رف  وي  

في انتظار،   –  قبل يوم الخمسين – التالميذ  ىالقدس، وكان البد أن يتم هذا قبل أن يأتي ثانية. ولهذا نر 

ليس لمجيء الرب ثانية بل لمجيء الروح القدس ليمنحهم القوة للشهادة، وبمجرد أن امتلئوا بالروح  

ا أن الوقت سيسمح . وكان طبيعي  (8:  1  )أعمون جميع األمم  عل ِّ القدس ذهبوا إلى العالم أجمع، وكانوا يُ 

إلخ. وكان من المؤكد أن الرب يسوع  ...  الوعظ وتعميد وتعليم المؤمنينلهم باالنتقال من مكان آلخر، و

 فهم بها! لن يرجع قبل أن يكون لديهم الوقت الكافي إلتمام المأمورية التي كل  

لتالميذه:    قال  إذ  الرب يسوع بخراب أورشليم  إلى  وأنبأ  اليهودية  الذين في  "حينئذ ليهرب 

أما في .  (21:  21  ا والذين في الكور فال يدخلوها" )لوارج  الجبال، والذين في وسطها فليفروا خ

المجيء الثاني فلن يحتاج المؤمنون أن يهربوا للجبال، حيث أنهم سيخطفون لمالقاة الرب في الهواء!  

  70، ونحن نعلم أن خراب أورشليم كان في سنة فخراب أورشليم إذن كان البد أن يتم قبل مجيئه ثانية  

 م. 
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 بطرس موت 

"الحق الحق أقول أوضح الرب أن بطرس سيتقدم في األيام ويموت قبل مجيئه ثانية، فقال له:   

وآخر    كلك: لما كنت أكثر حداثة كنت تمنطق ذاتك وتمشي حيث تشاء. ولكن متى شخت فإنك تمد يدي

بها. ولما قال  ا أن يمجد هللا ا إلى أية ميتة كان مزمع  ، ويحملك حيث ال تشاء". قال هذا مشير  كيمنطق

وتساءل بطرس في ذلك الوقت، إذا    (.14:  1بط  2قارن )(  19،  18:  21  هذا قال له: "اتبعني" )يو

لك   "إن كنت أشاء أنه يبقى حتى أجيء، فماذامجيء الرب؟ فأجاب المسيح:    ىكان يوحنا سيبقى حت 

ال يموت، ولكن لم يقل    اتبعني أنت". وبناء على هذا القول "ذاع بين األخوة أن ذلك التلميذ )يوحنا(

 –  20:  21و  " )ي!يسوع إنه ال يموت، بل إن كنت أشاء أنه يبقى حتى أجيء فماذا لك؟ اتبعني أنت

ا أنه سيتقدم في  مجيء الرب، أما عن بطرس فكان مؤكد    ىا أن يوحنا سيبقى وير فليس مؤكد    (.23

 السن ويموت قبل عودة الرب.  

إننا نؤمن أن المسيحيين األوائل عاشوا برجاء وتوقع لذلك المجيء، وسواء كانوا أحياء بالجسد   

أم من خالل قيامتهم فسوف يشتركون في مجد ذلك اليوم. لكنهم لم يؤمنوا أن مجيئه سيكون في أية  

 . ينبغي أن تتم أوال   ا محددةلحظة، لقد أيقنوا أن هناك أمور  

كتب الرسول بولس إلى التسالونيكيين عن القيامة واختطاف المؤمنين لمالقاة الرب في الهواء  

ويبدو أنه حدث لهم بعض التشويش حول ذلك الحدث المجيد، لذلك أوضح لهم .  (17،  16: 4  تس1)

 رب.  ا أنه لم ينبر على وقت محدد لمجيء الاألمر في الرسالة الثانية مؤكد  

ثم نسألكم أيها اإلخوة من جهة مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه، أن ال تتزعزعوا  " 

ا عن ذهنكم، وال ترتاعوا، ال بروح وال بكلمة وال برسالة كأنها منا: أي أن يوم المسيح قد  سريع  

الخطية،   علن إنسان، ويستحد على طريقة ما، ألنه ال يأتي إن لم يأت االرتداد أوال  أم  كحضر. ال يخدعن

 (. 3 –  1: 2تس 2ابن الهالك" )

يشير الرسول بولس هنا إلى حقيقتين البد من حدوثهما قبل مجيء يوم الرب واجتماعنا إليه،   

. ونحن علينا أن نحذر "ال يخدعنكم أحد"وهما: االرتداد واستعالن إنسان الخطية. وفي هذا قال لهم:  

يقول:   الذي  التعليم  الخطية"من  إنسان  استعالن  قبل  السماء  إلى  تختطف  الكنيسة سوف  إن   ."إن 

 ا لما كتبه الرسول بولس هو:  ترتيب األحداث وفق  

 االرتداد.  - 1
 استعالن إنسان الخطية.  - 2
 مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه.  - 3

الجماعة األخر   أما  )فتقدم ترتيب    ىوكل هذا واضح صريح.  فيه  نجد  ثمأوال  (  3ا أخر      (1) ،

ستعالن  ا، ثم  (1، وبعده االرتداد )(3 )واجتماعنا إليه يكون أوال  وهذا معناه أن مجيء الرب  (.  2)ا  وأخير  

 من الترتيب الكتابي بدال    1،  2،  3ا  وأحيان    2،  1،  3  ، فترتيب األحداث في نظرهم(2إنسان الخطية )

1 ،2 ،3  . 
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وفي محاولة لتبرير هذا الترتيب غير الصحيح، يقول البعض أن االرتداد هو الرحيل، ورحيل   

والتي   Apostasia الكنيسة هو االختطاف. لكن الحقيقة أن الكلمة األصلية المترجمة هنا االرتداد هي

 أو التحول عن الحق، وليس االختطاف كما يظن بعض التدبيريين.   "ارتداد"تعني 

ا محددة قبل المجيء، االرتداد واستعالن  قال الرسول بولس إن المؤمنين سوف يشهدون أحداث   

مجيئه. أما خروج المؤمنين من العالم فمعناه أنهم لن    ا لمالقاة الرب عند خطية ثم اجتماعنا مع  إنسان ال

يشهدوا األحداث التالية ألنهم لن يكونوا في األرض، وكأن كلمات الرسول بولس ال تتجه نحو الهدف  

 الذي قصده.  

وا عما إن كان  لقد اضطرب المؤمنون في تسالونيكي بسبب االضطهادات والضيقات، وتساءل 

 "أية لحظة"فإذا كان الرسول بولس يؤمن بحقيقة المجيء في  .  (2،  1  تس2قد حضر" )" يوم المسيح  

في أية لحظة. وكان يمكنه أن يكتب لهم    –  اع  يلكانت أمامه فرصة رائعة ليشجعهم بأن المسيح آت سر

"اآلن نسألكم أيها اإلخوة من جهة مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه، أن  كلمات مثل هذه،  

ا عن ذهنكم، ألنه لن يحدث شيء قبل المجيء، ألنه سوف يأتي قبل االرتداد وقبل  ال تتزعزعوا سريع  

  –   لم تكن هذه إجابته  "سوف يحدث في "أية لحظة"!   استعالن إنسان الخطية. نعم، فاجتماعنا إليه

، ويوم المسيح "يوم المسيح"بل العكس، لقد أوضح لهم أن االرتداد واستعالن إنسان الخطية يسبق  

وينتظر  .  (2تس  2)   "بمجيئه واجتماعنا إليه"هنا يشير إلى االختطاف، حيث ارتبط في هذا النص  

المؤمنون    ىحيث ير  يوم الرب يسوع""إنه  .  (9  –  7:  1كو  1يوم الرب يسوع المسيح" )"المؤمنون  

الذي بدأ في المؤمنين سوف   "العمل الصالح"ا  . وأيض  (14:  1و  ك2)ا ويفتخرون بهذا  بعضهم بعض  

مخلصين وبال ". ويحرضهم الرسول بولس أن يكونوا  (6:  1  يوم يسوع المسيح" )في" يستمر إلى  

. كل  (16:  2)في    أن عمله لم يكن باطال    ، حتى عندما يراهم يفرح(10عثرة إلى يوم المسيح" )ع  

 هو وقت اجتماع المؤمنين لمالقاة الرب.   "يوم المسيح"هذا يؤكد لنا أن 

"إن  وفي مواجهة إحدى المشكالت الكبيرة التي تواجه التدبيريين في هذا النص، قال سكوفيلد   

، للمصطلح "يوم المسيح"  (2:  2  تس2) مة المعروفة بترجمة الملك جيمس لم تكن صحيحه في  الترج

"يوم ونحن نعلم أن بعض المخطوطات القديمة ورد بها التعبير  (  22. )"والتعبير األدق "يوم الرب" 

تعبير   يوم الرب""، والبعض اآلخر  المسيح" بين هذا وذاك؟ فنحن نستخدم  لكن ما هو االختالف 

"يوم ، لماذا نحاول أن نفترض تعبير العهد الجديد  "مجيء المسيح"شير به إلى  لنُ   ء الرب""مجي 

شيئ    الرب" مختلف  يعني  عن  ا  المسيح""ا  في يوم  التدبيريين  نظرية  عن  الدفاع  لمجرد  هذا  أنفعل  ؟ 

شير إلى مجيء الرب واجتماع  ستخدم في كلمة هللا بطريقة متبادلة لتُ التفسير؟! إن المصطلحات اآلتية تُ 

 المؤمنين: 

 10: 1 في   "يوم المسيح" 

    6: 1في   يوم يسوع المسيح" "

 8:  1 کو1 يوم ربنا يسوع المسيح"  "

 14:  1 کو2  يوم الرب يسوع"  "

  2:  5تس 1   يوم الرب" "
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  "رب" كأنه يشير إلى    "يوم الرب"أنه من الخطأ محاولة فهم المصطلح األخير    ىولهذا نر 

فيوم الرب هو يوم المسيح حسب استخدام العهد   .المصطلحات   أخر أو وقت مختلف عما تشير إليه بقية

لن يأتي إال   – يه  لإحيث اجتماع المؤمنين    –  الجديد. وبناء على ما كتبه الرسول بولس فإن ذلك اليوم 

 . استعالن إنسان الخطيةبعد 
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 بدأ هذا التعليم؟  ىمت

التعليم بمجيء المسيح السري قبل استعالن إنسان الخطية منتشر     في القرن  ا ومقبوال  أصبح 

العشرين. وكثيرون من المؤمنين البسطاء قبلوه بقليل من البحث أو من دون بحث على اإلطالق. وقد 

، ولم يعلم به المصلحون ولم ينادي به أحد  ىا عند الكنيسة األولد  ا أن هذا التعليم لم يكن موجويبدو غريب  

ا من اإليمان  م! ومن هنا نقول إن تعليم االختطاف السري السابق للضيقة ال يمثل جزء  1830حتى سنة  

 المسيحي األصيل المسلم مرة للقديسين.  

الدكتور جورج الد، أستاذ   الكنيسة أجراه  تاريخ  آباء قال:  الالهوت،    بعد بحث في  "إن كل 

الكنيسة الذين تناولهم البحث في هذا الموضوع، كانوا يؤمنون أن الكنيسة ستعاني من ضد المسيح...  

وال يمكننا العثور على أي أثر لعقيدة سابقي الضيقة في تاريخ الكنيسة في عصورها المبكرة. ولم  

سابقو الضيقة" في إيجاد "ة. ولم تنجح حركة  بكرالم    في إيجاد ما يؤيد   "تنجح حركة "سابقو الضيقة 

 (  23. )ما يؤيد وجهة نظرها من آباء الكنيسة أو الدارسين لكلمة هللا قبل القرن التاسع عشر"

عتراض. إال أننا نعتقد إنه  لال   ال يترك مجاال  شامال    )الذي قاله الدكتور الد(قد يبدو هذا التعليق   

 وهذا يظهر فيما يلي:  أو تشكيك ا أمام كل فحص  يقف ثابت  

وقد تب بعد العهد الجديد،  وهو من أقدم كتابات األدب المسيحي، وقد كُ   Didache  –الديداكي   

ورد فيه أن ضد المسيح سوف يأتي وبمجيئه سيضل كثيرون، إال أن قيامة األبرار سوف تعقب تلك 

 (  24) الفترة العصيبة.

)وقت  ا  بت في نف الفترة تقريب  تِّ والتي ُك   The Epistle of Barnabas  –   رسالة برنابا 

لذلك فإن  – "عندما يأتي االبن سوف يبطل زمن الشرير ويدين األشرار"وفيها نقرأ  (يكتابة الديداك

ا لعودة ا معين  توقيت    )الكاتب(د  حد ِّ وليس قبله. ولم يُ   )إنسان الخطية(مجيء المسيح يتم بعد ظهور الشرير  

 ( 25. )ع سقوط اإلمبراطورية الرومانية أوال  المسيح، لكنه توق  

الشهيد    ت  مJustin Martyr  (100  –  165  –جوستنيان  بهذه حد  (  الرب  مجيء  عن  ث 

م بأمور غريبة ضد  من السماء، عندما يظهر إنسان الخطية ويتكلَّ   سوف يأتي في مجد  "الكلمات:  

المؤمنين، الذين تعلموا العبادة الحقيقية هلل  العلي، ويتجاسر بالقيام بأعمال شريرة على األرض ضد  

"إن المسيح سوف   ؛من الناموس ومن خالل الكلمة التي خرجت من أورشليم بواسطة رسل المسيح

مجد   في  السماء  من  المالئكةيأتي  ومعه  للحياة   ،  المؤمنين  جميع  أجساد  يقيم  وحينئذ  القديسين، 

 (  26) .ويكسوهم بثياب الخلود"

مجيء ضد  قال:    مIrenaeus  (130  –  202)  –ايريناوس     ستعقب  األبرار  قيامة  "إن 

المسيح وعندما يظهر ضد المسيح هذا ويحطم كل شيء في هذا العالم، حينئذ يأتي الرب من السماء 

ح ضد المسيح والذين يتبعونه في بحيرة النار، ثم يدخل األبرار إلى رب، فيطعلى السحاب بمجد اآل

سيعطون مملكتهم للوحش، ويدفعون الكنيسة للهرب  "ولقد تحدث عن الملوك الذين  كوت".  أزمنة المل

.  لكنهم سيحطمون عند مجيء ربنا... وفي النهاية تخطف الكنيسة فجأة ويمنح الغالبون إكليل المجد"

(27 ) 
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"ضد المسيح سوف يضطهد  ( كان يؤمن بأن  م160  –  240)  Tertullian  –ترتليانوس   

ا أن يصلي المؤمنون ألجل اشتراكهم في القيامة للقاء المسيح عند  ا مألوف  الكنيسة، وأكد أنه كان أمر  

 (  28. )نهاية العالم"

ونهاية    Hippolytus  –هيبوليتس    دانيال،  في  األربع  اإلمبراطوريات  عن  تحدث 

لذي يضطهد الكنيسة.  اإلمبراطورية الرابعة )صاحبة السلطة في ذلك الوقت(، حيث يخرج ضد المسيح ا

 ( 29". )لقد آمن أن المجيء الثاني هو وقت قيامة األموات وهالك ضد المسيح وتمجيد القديسين 

ا، آمن أن ضد المسيح ا وقد مات شهيد  كان أسقف    مCyprian   (200  –  257)  –كبريانوس   

 (  30سوف يسود، وبعد ذلك يأتي المسيح عند نهاية العالم. ) 

سوف يحكم العالم  يحا أن ضد المسآمن أيض   مLactantius (260 – 230) –الكتنتايوس  

ا لينقذهم ويهلك األشرار بالنار والسيف، ويقيم األموات ا عظيم  ويضطهد األبرار، إال أن هللا سيرسل ملك  

   (31. ) ويجدد الخليقة

األورشليمي  أسقف  مCyril  (315  –  386  )  –  كيرلس  الكلمات كان  ا ألورشليم، وكتب هذه 

األحياء  "ن ليدين  ثانية  سيأتي  وأنه  اآلب،  يمين  وجلس عن  للسماوات،  وأنه صعد  به،  نؤمن  حن 

الخليقة".  ويجدد هذه  العالم سوف يضمحل،  فهذا  األخير،  اليوم  في  العالم  نهاية  واألموات... عند 

المسيح س يؤمن أن ضد  بأنه كان  دليل من مصادر مختلفة  الكنيسوهناك  وذلك قبل   ةيأتي ويضطهد 

 (  32مجيء الرب ثانية. )

إن خالصة تعليم هؤالء الكتاب األوائل أن ضد المسيح سوف يأتي ويضطهد الكنيسة ثم يتبع   

ذلك مجيء الرب ثانية، حيث يضع نهاية لسيادة ضد المسيح، وهذه هي نهاية العالم حيث تتم القيامة 

 ا لمالقاة الرب.  ويجتمع المؤمنون مع  

قوله:    إيرناوسا من  على أن الذين يتمسكون بفكرة االختطاف السابق للضيقة، يقتبسون أحيان   

ألنه يكون في تلك األيام ضيق لم يكن مثله منذ ابتداء  ""عند النهاية ستخطف الكنيسة فجأة، كما قيل  

خير لألبرار، حيث يغلبون وينالون وهذا هو الصراع األ" هللا إلى اآلن ولن تكونا الخليقة التي خلقه

ا من هذا االقتباس يعلم باالختطاف السابق للضيقة، فإن قراءة  ، بينما يبدو أن جزء  (33)  إكليل المجد"

  .الفقرة بكاملها تظهر أن هذا ليس هو المعنى المقصود 

ى أن للمؤمنين ثم يغلبون ويكللون، وأشار إل  "األخير"لقد تحدث عن الضيقة بأنها الصراع   

. وقد رأينا قبل ذلك أن ايرناوس كان يؤمن أن ضد  ..هو عندما تختطف الكنيسة فجأة  "النهاية"وقت  

األبرار ويهلك األشرار. وهذا يختلف   ئالمسيح سوف يضطهد الكنيسة، وبعد ذلك يأتي المسيح ليكاف

 عن نظرية االختطاف السابق للضيقة عند التدبيريين.  

  ى حتو ام( والذي  150)  The Shepherd of Hermas "الراعي" لهرماسأما كتاب   

أحد فصوله يتحدث الكاتب عن لقاء مع وحش ضخم    ففيعلى مجموعة من الرؤى والوصايا واألمثال،  

وأخبرته    ،اا بيض  على الطريق عذراء تلبس ثياب    ىقد ظهر أمامه، لكن نجا منه، وعلى مقربة منه رأ

بأنه كما نجا هو من ذلك الوحش، فإن كل الذين يتوبون توبة حقيقية سوف ينجون من الضيقة العظيمة... 

القلوب الطاهرة والنقية حينئذ   لكم  بكم وترجعون إلى الرب، وتكون"عندما تستعدون وتتوبون بكل قلو

 (  34ستنجون". )
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أن ال نعتبر أن النص يتضمن    يرغم أنه يتحدث هنا عن النجاة من الضيقة العظيمة، إال أنه ينبغ 

  ا أية اختطاف سري ألخذ الكنيسة من العالم، وال توجد أيض  عن  ا فيه، فال يوجد شيءا ليس موجود  شيئ  

م لنا وجهة  قد ِّ لهرماس يُ   "الراعي" وهناك نص آخر في    .م التدبيريونعل ِّ إشارة عن مجيئين للمسيح كما يُ 

قي الكنيسة، ففي الرؤيا ن  نظر كانت معروفة عند المسيحيين األوائل، وهي أن االضطهادات والضيقات تُ 

  ى الضيقة العظيمة اآلتية، وطوب طوبى لكم وأنتم تصبرون في  "يقول:    –  على سبيل المثال  –  الثانية

بني عقيدة ومع هذا نؤكد أنه من الصعوبة بمكان أن تُ (.  35)   "نكروا حقيقة حياتهم ألولئك الذين لن ي  

 لهرماس.  "الراعي"الضيقة السابقة للمجيء على كتاب غامض مثل 

الهامة   وعندما نلقي نظرة على تاريخ المسيحية عبر العصور، نجد مجموعة كبيرة من األسماء 

، وليم تنديل نيكوالس  يمثل جون ويكلف، جون هس، مارتن لوثر، فيليب ميالنكثون، أورليش زونجل

التيمر، جون   هيو  نوکس،  ف ريدلي،  كلفن، جون  سانديز، جون  إدوين  توماس  إوکس،  نيوتن،  سحق 

بل    ختطف قبل ظهور ضد المسيح،سوف تُ   ةوتن، جون ويسلي وغيرهم ممن لم يؤمنوا، بأن الكنيس ي ن

تمام   وأن عمله سينتهي  لها  المسيح  الكثير من محاربة عدو  تعاني  الكنيسة سوف  بأن  يؤمنون  ا  إنهم 

 .بمجيء الرب 

م البعض اليوم أن االختطاف سوف يأخذهم إلى السماء قبل ظهور ضد المسيح،  عل ِّ رغم ذلك يُ و 

م ثم انتشر 1830إذ قد ظهر سنة  ا،  ا نسبي  عتبر هذا التعليم حديث  وقبل مجيء الرب في القوة والمجد. ويُ 

ف وسنتوق    .بعد ذلك، وارتبط بهذا التعليم منذ بدايته بعض األسماء مثل إرفينج، وماكدونالد، وداربي

   : عند هذه األسماء قليال  

 Edward Irving  إدوارد إرفينج

في  وُ   سنة  كسالد  زمانه1792تلندا  في  الوعاظ  أشهر  من  وكان  التي    ،،  االجتماعات  فكانت 

ا، وكانت كنيسته في م أكثر من عشرة آالف شخص  ضُ يعقدها في اسكتلندا في الحدائق والهواء الطلق ت  

شير فيها إلى أن يسوع كانت ين. وقد كتب نبذة يُ كل يوم أحد بالمصل ِّ   ئع ألف شخص تمتلس  لندن التي ت  

وسط جمهوره، حتى إنه ترك خدمة الوعظ في سنة   ا كبير  له الطبيعة البشرية الساقطة، مما أثار جدال  

خر للعبادة. وفي سنة  آم، إال أن معظم شعب الكنيسة وقف إلى جانبه، وبدأوا يبحثون عن مكان  1832

في جالسكو بمرض    1834  ر عزله من كنيسة اسكتلندا، ومات في السنة التاليةا وتقر  وكم كنسي  ح   1833

 (  39ر القلب. )يسكالسل ومات 

مقالة   The Morning Watch نشرت المجلة التي أسسها إرفينج واسمها  1830في سبتمبر   

أُ   سعن فكرة مجيء المسيح على مرحلتين، وأح خذت من كتاب  البعض أن جذور هذه العقيدة ربما 

 The coming of The Messiah in Glory ء المسيا في بهاء ومجدي"مج أسباني بعنوان  
and Majesty"    1827لرفينج إلى اإلنجليزية سنة  إ، وترجمه  مانويل الكونزا كتبه شخص يدعى  

"عندما يأتي الرب من السماء إلى م، وجاء فيه  1812سنة    ةياألسبان   ى، وصدرت طبعته األول(37)

بصوت رئيس المالئكة    ،عال    األرض، وقبل وصوله إلى األرض بفترة طويلة، سيعطي أوامره بصوت  

 ( 38. )وبوق هللا، والذين يسمعون صوت ابن هللا سيقومون"

. فقد اعتقد البعض أنه يقصد ساعات قليلة، "ا ماذا كان يعني بالقول "بفترة طويلةليس واضح   

دقائق. وربط    6أو    5م به البعض بأن هذه الفترة هي  عل ِّ ويعتبر هذا فترة طويلة بالنسبة إلى ما كان يُ 
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، إال أن هذا يختلف (7: 1 ؛ رؤ30: 24 ؛ مت19)رؤ اختطاف المؤمنين بأجزاء كتابية مثل  كونزاال

 ا عن تعليم التدبيريين المعاصر. كثير  

ا باعتبار كتابه من  ا، إال أن البابا الون الثاني عشر أصدر قرار  أن الكونزا كان كاثوليكي  ومع   

االكونزا فيما بعد أن الكهنوت في الكنيسة الكاثوليكية سيكون  الكتب المحظورة. ولذلك فال غرابة أن علم  

 !  13الوحش ذو القرنين في رؤ و ا ها فشيئ  شيئ  

اآلنسة    عرفت  إرفينج  ماكدونالدوبعد  آخر   Margaret McDonald مارجريت  كاسم 

مجيء  م، أنها أعطيت رؤيا حول  1830ارتبط بفكرة المجيء على مرحلتين، والتي أعلنت في سنة  

ثانية، وبأن يالمس ثم كتبت هسيكون منظور    هح  المفتوحة.  الروحية  العيون  لهم  للذين  الرؤيا،   ذها فقط 

نسخ   منها  في  وأرسلت  المسيحيين  القادة  إلى  اليد  بخط  عديدة  کتاب  ذلك  ا  نشر  وقد  لروبرت  الوقت. 

البعنوان    1840سنة    Robert Norton  نورتون في  واألنبياء  الرسل  وظيفة  كنيسة  "عودة 

 The Restoration of Apostles and Prophets in the  الرسولية  الجامعة
Catholic Apostolic Church"   أنها حصلت مارجريت  قالت  التي  الرؤيا  وقد ضمنه نص 

   :، ونحن نقتبس منها ما يلي (39عليها ) 

ن .. اآلاآلن تعج األمم باضطراب، تثور األمواج والبحار، وتسقط قلوب البشر من الخوف." 

ها إن عالمة ابن اإلنسان ليست معروفة فالظالم ،  ألصرخ  ت ابحث عن عالمة ابن اإلنسان، هنا وفق

يلفها، وأحسست أن هنالك حاجة إلعالنها وفجأة تفجرت الحقيقة أمامي بنور مجيد، ورأيت أنها    أوالخط

ما هي إال أن الرب نفسه، نازل من السماء بهتاف، اإلنسان الممجد، يسوع نفسه، ويعتقد البشر أن هذا  

الذين لديهم االستنارة أمر يمكن رؤيته بالعين الطبيعية. إال أن الحاجة هي للبصيرة الروحية... إن أولئك  

الداخلية من هللا وحدهم هم الذين سيرون عالمة ظهوره... إن أولئك الذين يعيشون فيه، هم وحدهم الذين  

سيخطفون لمالقاته في الهواء... وسوف يبني الهيكل الروحي، وملء المسيح ينبغي أن يحل في جسده  

 وبعدها نخطف للقائه".  

العص  مر  على  الكنيسة  آمنت  كلمات لقد  لكن  مجيدة،  منظورة  بصورة  المسيح  بمجيء  ور 

ا من قبل، أال وهو عودة الرب ثانية بمفرده، بكيفية غير  ا لم يكن معروف  مارجريت مكدونالد قدمت شيئ  

روحي   األحياء  واختطاف  الطبيعية  العين  تراه  فال  سابقة  منظورة  عودة  عن  تلميحات  هذه  وتعتبر  ا! 

كانت سائدة أيامها استرسلت اآلنسة    رض مع نظرية االختطاف التيللمجيء المنظور للرب. وفي تعا

 مارجريت في الحديث عن ضيقة عظيمة تجتازها الكنيسة فقالت: 

  وقالت: علن "األثيم" بكل قوة وبآيات وعجائب كاذبة ليضل لو أمكن المختارين".  يستس" 

لتنقية األعضا التي ستأتي علينا، وذلك  النارية  التجربة  المسيح، "إن هذه هي  الحقيقيين لجسد  ء 

نارية حق   تجربة  بأنه سيظهر اآلن على اولكنها ستكون  الفكر  راودني  تالها  الليلة وما  تلك  في   ...

المسيح   ىسو  لخداعنا  األرض المنظر المرعب للمسيح الكذاب. ولن يكشف محاولة العدو الرهيبة

ا للوقوف أمام ازها سيكون مستحق  الحي الموجود فينا. هذه هي الطبيعة الخاصة للتجربة، ومن يجت

من الروح القدس... وهذا ما يجب   ئفتجربة الكنيسة ستأتي من ضد المسيح... فلنمتل ...ابن اإلنسان

وهذا ما سوف    –  ا مستعدين لمالقاة الرب في الهواءمن أجله اآلن بلجاجة حتى نكون سريع    ىأن يصل

 ". يحدث
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البروتستانتية في ذلك الوق  تتمسك بتفسير تاريخي    –  ولعدة قرون سابقة  –  ت كانت الكنائس 

ا ضد القديسين. وبذلك فالكنيسة اعتبر أن البابوية تمثل إنسان الخطية أو ضد المسيح الذي يصنع حرب  

 في ضيقات لتنقيتها، وأن الضيقات المنقية هي من نصيب الكنيسة. وكانوا يؤمنون بأن سفر  تجتاز فعال  

 الرؤيا يغطي األحداث الممتدة عبر العصور حتى مجيء الرب ثانية.  

اآلن عبر األحداث التي   ىالشهير أن الكنيسة عاشت حت Albury لبوری أوقد علم مؤتمر   

فكرة أنهم كانوا يقتربون من اختطاف يرد ذكره في   )أماؤيا تنتهي بالفصل السادس عشر من سفر الر

 ( فلم تكن معروفة(. 1:  4 )رؤ

ا للمدرسة  إن القراءة المتكاملة لكالم مارجريت ماكدونالد يوضح أن تفكيرها كان ال يزال تابع   

 التاريخية القديمة في تفسير النبوات، لكنها أضافت فكرة متميزة هي فكرة المجيء السري. 

 األخوة البليموثعرفت باسم    التيوسرعان ما بدأ تعليم المجيء السري يقدم وسط الجماعة   
Plymouth Brethren   مع ردود أفعال متباينة، إذ قبله البعض ورفضه اآلخرون. وفي عام ،

"ال  وكتب:    الجديد  يمهذا التعل  S. P. Tregelles تريجيلي  ىرفض أحد األخوة بليموث ويدع  1864

علم لي بأنه كان هنالك تعليم محدد عن اختطاف سري للكنيسة عند مجيء سري للمسيح إلى الوقت 

الذي ظهر فيه هذا التعليم في كنيسة إيرفينج من خالل ما قبلوه باعتباره صوت الروح القدس، وسواء 

ديثة المتعلقة بها إنما كان هنالك من سبق فنادى بهذا التعليم أم ال، فإن العقيدة الحديثة والمفردات الح

ا زور    ىفهي لم تأت من الكتاب المقدس، ولكن من تعليم ادع.  ظهرت نتيجة لذلك اإلعالن المفترض

 (  40) .أنه من الروح القدس"

بأنه إعالن  ختطاف، الذي كان معروف  ومن الغريب أن تعليم المجيء السري لال  البداية  ا في 

 !نه الحق األبدي المعلن في الكتاب المقدسأ ج له وكرو  ا وأصبح ما يُ جديد خاص، تحول سريع  

ظهر    التالية  السنوات  داربيفي  نلسون    –   John Nelson Darby  (1800 جون 

ث إرفينج عن نوع من االختطاف السري،  (، وبدأ تطوير فكرة المجيء على مرحلتين. فلقد تحد  م1882

ا من تفسيرات  ر الفكرة لتصبح جزء  الذي طو   أن داربي هو  ال  ثم هناك رؤية مارجريت ماكدونالد. إِّ 

 النبوات.  

لقد كان داربي شخصية فذة، على درجة عالية من العلم والثقافة، وقد شملت كتاباته حول الكتاب  

ا بترجمة للكتاب المقدس تحتوي  ا. وقام أيض  صفحة تقريب    600ا كل منها  مجلد    30المقدس أكثر من  

م  1825  ش. وكتب العديد من القصائد الشعرية والترانيم. وفي سنةرية في الهاميعلى مالحظات تفس 

ا في جماعة اإلخوة البليموث التي كانت  ا في الكنيسة األسقفية، ولكنه أصبح بعد ذلك قائد  م شماس  سِّ رُ 

ة  يكان يالكنيسة اإلنجل   م  كبير من جماعة لم تعد راضية عن حال الفتور والكسل الذي ع    ن إلى حد   تتكو  

أساس  )األس بدأت  الحركة  هذه  أن  في  قفية(. ورغم  إنجلترا  Dublin دبلن ا  في  بليموث  مدينة  أن  إال 

 . "اإلخوة البليموث"ـميت الحركة بكهم ومنشوراتهم، لذلك سُ ا لتحر  أصبحت مركز  

. وقد قبل كثير من األخوة  "أبو التدبيرية الحديثة"يشير من كتبوا سيرة حياة داربي إلى أنه و 

تعاليمه   يُ "التدبيرية"البليموث  وكان  عليهم.  اسم  أحيان    طلق  األخوة ن"يي"الداربا  بعض  أن  إال   ،

فكرة المجيء على مرحلتين واعتبرها  B. W. Newton البليموث لم يقبلوا تعاليمه. فقد رفض نيوتن 
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وقت مثل جورج موللر، ويليام بوث، تشارلز  ا من الهذيان. وكثير من الوعاظ المشهورين في ذلك ال نوع  

 سيرجن، عارضوا هذه النظرية على أساس أنها غير كتابية.  

وقد دخلت فكرة االختطاف السري إلى أمريكا وكندا في الستينات والسبعينات من القرن التاسع   

أمريكا    داربي، فقد زار  م1840سنة  عشر، إال أن هناك بعض المؤشرات لبداية هذا التعليم في أمريكا  

 ست مرات، وأخذ هذا التعليم الجديد في االنتشار.  

كتابات    داربي  بعد  ماكنتوش وظهرت  هنري   Charles Henry تشارلز 
Machkintosh  (1820  –  1896م)  –  باسم    والمعروفC. H. M.  –    نتشار  االتي ساعدت على

وكتب  التدبيريين.  آت كتاب    بالكستونويليام    William Blackstone نظرية  يسوع  بعنوان   ا 
"Jesus is coming   م فيه عن االختطاف السري، وتم توزيع الكتاب على المؤمنين والخدام من عل

م  ي نتشار تعلاسائر الطوائف المسيحية. إال أنه من المحتمل أن يكون العامل الرئيسي الذي ساعد على  

الضيقة"" الشوا  سابقو  مع  المقدس  الكتاب  طباعة  أضافهو  التي  والشروحات  سنة  سكوفيلد    هاهد 

 م. 1909
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 سكوفليد والمدرسة التدبيرية 

كان    مCyrus Ingerson Scofield  (1843  –  1921)  سيروس إنجرسون سكوفيلد 

 ا أثناء الحرب األهلية األمريكية ثم درس القانون ودخل مجال السياسة. وأثناء تولي الرئيس جرانت جندي  
Grant   لوالية كنساس. وفي سنة    "المدعي العام"  الواليات المتحدة األمريكية اختير لوظيفة رئاسة

ا لكنيسة  قبل سكوفيلد المسيح كمخلص في مدينة سانت لويس، وبعد ثالث سنوات أصبح راعي    1879

مستقلة في مدينة داالس بوالية تكساس. وال زالت كلية الهوت اسمها كلية الهوت داالس تروج لتعليم  

دبيريين التي حققت شعبيتها من خالل المالحظات التفسيرية المدونة في الكتاب المقدس مع الشواهد الت

 .Scofield Reference Bible والمالحظات التي أضافها سكوفيلد والمعروف باسم

 M. Taylor وال يمكننا الجزم عما إذا كان سكوفيلد سمع عن التدبيرية من خالل مالخي تايلور  
ا ولكن من المؤكد أنه تأثر كثير   ،J. H. Brooksمن بروكس  الذي كان أحد أعضاء األخوة البليموث، أو

 (  41) "أفضل دارس للكلمة في العصر الحديث".بداربي الذي كان سكوفيلد يعتبره 

. والبعض يقول ىوزواجه مرة أخر   )من زوجة كاثوليكية( كتب البعض عن طالق سكوفيلد   

لقب دكتور الذي كان يوضع أمام اسمه كان من إضافته هو، وشكك البعض اآلخر في معامالته إن  

 بعيد.    المالية وعضويته في بعض نوادي الصفوة، إال أننا سنترك هذه األمور لغيرنا فهي تتصل بماض 

ي  في نواح كثيرة كان سكوفيلد له مبادئ ومواقف مسيحية إنجيلية، لكننا نرفض اتجاهه التدبير  

 ا. الذي لم يظهر إال حديث  

باالختطاف    كثيرون  يؤمن  أن  في  باسم سكوفيلد  المعروفة  المقدس  الكتاب  تسببت طبعة  لقد 

"اآلن وبعد سنوات من  ا من هؤالء لكنه فيما بعد كتب ما يلي:  السري، وقد كان أزوالد سميث واحد  

سابق للضيقة العظيمة، لقد آمنت  ا بأنه لن يكون هناك اختطاف  الدراسة والصالة فإني مقتنع تمام  

بهذه النظرية ألنني ببساطة تعلمتها من بالكستون في كتابه "يسوع آت" وطبعة سكوفيلد للكتاب 

المقدس، والمؤتمرات التي انعقدت حول النبوات، وكذلك مدارس الكتاب المقدس. ولكنني عندما بدأت 

ابقي  سواحدة في كل الكتاب تؤيد نظرية    البحث بنفسي في الكتاب المقدس اكتشفت أنه ال توجد آية 

 ( 42) ."الضيقة

احد من أكبر علماء الكتاب المقدس م( و1859  –  1952) Philip Mauro فيليب مورو 

كتب:   وقد  مشابه.  اختبار  له  كان  القرن،  هذا  عارف  في  فقط  أكن  لم  إنني  أتذكر  أن  مؤلم  أمر  ا "إنه 

ا أشعر بالتفوق على اآلخرين، وكان لدي إحساس بالشفقة وأيض  ا بهذا التعليم الجديد، بل كنت  ومتمسك  

االحتقار ألولئك الذين لم يصلهم هذا "النور الجديد" والذين ليسوا على دراية بهذه النظرية الجديدة 

"تفسير كلمة الحق باستقامة" ثم جاء الوقت حيث اكتشفت التناقضات الكثيرة داخل هذه النظرية،  ـ  ل

كانية التوفيق بينها وبين الحق الواضح في كلمة هللا، وتحول كل هذا إلى دليل وفوق الكل عدم إم

 ( 43) ".واضح بأنه ليس أمامي من طريق إال رفض هذه النظرية

عندما سأله البعض إذا    مG. Campell Morgan   (1863  –  1945)جان  رج. كامبل مو  

"إن اختباره في هذا هو بالتأكيد كان يؤمن بوجهة النظر الخاصة بمجيء المسيح على مرحلتين، قال:  

  ا، ففي السنين األولى من خدمتي علمت بها، ووضعتها في أحد كتبي ال، أنا أعلم وجهة النظر هذه جيد  

God’s Method with Man  "أقنعتني    طريقة هللا مع اإلنسان"، إال أن الدراسة  المزيد من 
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بأخطاء هذا التعليم، وتحملت تكلفة شراء كليشيهات الكتاب من الناشر وحطمتها. إن فكرة المجيء  

  .المنفصل والسري للمسيح هي نوع من التخيل لتفسير النبوات دون أساس كتابي على اإلطالق"

(44 ) 

السري، وبينهم خدام وأصدقاء محبوبين، إال  مع كل تقديري للذين يتمسكون بتعليم االختطاف   

 ألنه يعوزه السند الكتابي الراسخ والواضح،  أن اقتناعنا المخلص يحتم علينا رفض هذا التعليم، أوال  

يلقي شعبية كبيرة، إال أن    )االختطاف السري(ا. وبالرغم من أن هذا التعليم  ا ألنه تعليم حديث نسبي  وثاني  

بل وهناك رجوع واضح    في هذه القضية،  رجسد المسيح الذين يعيدون النظهنالك كثيرون من أعضاء  

 . إلى الموقف التاريخي الرسولي األصلي
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سحاب             .1 في  يأتي  سوف 

تشدو              األمالك  حوله 

 سبحوه                      سبحوه

األمين                                   الفادي  ذلك 

بنيه ن                              الصالحي  مع 

 المؤمنين                                   ع جمي         يا     

 

 

سحاب               .2 في  يأتي  سوف 

عين                        كل  وتراه 

 مجدوه                       مجدوه 

 

العظيم    المجد  ذرى                     من 

وخصيم              محب                  من 

 الكريم       الرب                         إنه  

 

عاله                .3 من  يأتي  سوف 

حاال                         األحياء  فترى 

 يا   إلهي               يا   إلهي 

العالمين                          يدين  كي 

الراقدين                         يصبحون 

 حكمك         العدل              المبين              

  

 

أحسن   .4 ما  ا                            آه  يوم 

بدماه                                    فدانا  من 

 يا   معين              يا   معين 

 

الحبيب                       االبن  نرى  إذ 

الصليب                            عار  قابال  

 أنت      لي       نعم           النصيب                 
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 من مطبوعات 

 األوسط  الرابطة اإلنجيلية بالشرق

MERF 

 سلسلة التراث اإلنجيلي: 

     ا أو كفايتنا في المسيح  عش سعيد   •

 المسيحية الكتابية )خالصة مبسطة لكتاب أسس الديانة المسيحية(   •

 حرية اإلرادة بين نعم وال )خالصة مبسطة لكتاب استعباد اإلرادة( •

      أساسيات اإليمان   •

          

 سلسلة الكتب التفسيرية:  

   رقيب في بابل: مدخل لدراسة سفر حزقيال  •

  سفر الرؤيا: دراسة كتابية تأملية أو: ما وراء األحداث  •

      دراسة في األخرويات   •

 ال )تحت الطبع( يشرح سفر دان •

  

 سلسلة الدراسات الالهوتية:           

   و حقيقة كتابية؟  ختطاف السري: هل هاال •

   

 

 إرميا برووز 

 جون كلفن

 مارتن لوثر 

 وليم جوثري 

 

 

 جون بوب 

 درمان نورمان 

ج. أ. وليامسون 

 ستيوارت إليوت 

 

 

 رالف إدوارد وودرو 

 
 

 


