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 تصدٌر
 

متى تحدث قٌامة كتب القس الراحل هٌرمان ج إٌكلمان من كنٌسة إٌمان الكتاب المقدس، إٌثاكا نٌوٌورك، 
القس إٌك، كما ندعوه، ". إختطاؾ ما بعد الضٌقة" لشرح وجهة نظره فٌما ٌسمى 1967 فً عام األبرار؟

بعد دراسة متأنٌة للكتاب المقدس، خلص إلى أن المسٌحٌٌن األحٌاء فً وقت المجًء الثانً لٌسوع سوؾ 
ٌعتقد القس إٌك . ٌمرون خالل فترة تجربة تسمى الضٌقة العظٌمة قبل أن ٌتم رفعهم إلى السماء لمالقاة ٌسوع

أنه من المهم للمسٌحٌٌن أن ٌفهموا هذا السٌنارٌو حتى ال ٌشعروا أن الرب تخلى عنهم لو وجدوا أنفسهم 
 .ٌعٌشون فً فترة الضٌقة العظٌمة

 
فمن الواضح من الكتاب المقدس أن هللا ٌتحكم فً كل التارٌخ، حتى األوقات التً ٌتعرض فٌها المسٌحٌون 

و نقرأ فً الكتاب المقدس أنه على الرؼم من . للسب، و اإلضطهاد، أو القتل بسبب شهادتهم لٌسوع المسٌح
فال ٌزال هللا - و التً سوؾ تستهل بكوارث و إضطهاد لم ٌسبق لها مثٌل - مدى فظاعة الضٌقة العظٌمة 

و كما أنه مازال ٌسٌطر على مثل هذه الظروؾ القصوى، هو أٌضاً ٌسٌطر على الحٌاة .  ٌسٌطر علٌها
متى و هذا ٌنبؽً أن ٌشجعنا جمٌعاً و نحن نقرأ تنقٌح القس إٌك . الٌومٌة للمسٌحٌٌن المتعرضٌن لتجارب أقل

 تحدث قٌامة االبرار؟
 

و لقد قمت بتعدٌل بعض المخططات و إعادة صٌاؼة .  تحافظ هذه المراجعة على األفكار األصلٌة للقس إٌك
 .بعض المقاطع من النص األصلً حٌث شعرت أنها ستوضح أطروحة القس إٌك

 
 .أخٌراً ، أقدم شكري لدٌل بلٌتشا لقراءتها المتأنٌة و تعلٌقاتها على هذه المقالة

 
 بٌري ج فٌلٌبس

 2006عٌد جمٌع القدٌسٌن، 

 
 

 مقدمة
 

؟ إذا كان األمر كذلك، فإن النبوءات لهذا الضٌقة العظٌمةهل سٌمر المسٌحٌون خالل الفترة المعروفة بإسم 
األمر فً الكتاب المقدس ستحذرنا أن نكون مستعدٌن، و سوؾ تبٌن لنا أننا ٌمكن أن نتقوى بمعرفة أن هذا 
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و إذا لن ٌمر المسٌحٌون من خالل الضٌقة العظٌمة، سٌكون من الرٌح أن . جزء من الخطة المفصلة لربنا
بالتأكٌد، قد سمح الرب لشعبه أن ٌعانً فً بعض األحٌان فً الماضً و لٌس لنا الحق أن . نتعرؾ علٌها

لذا ٌمكننا أن نعرؾ ما هو فً خطة هللا لشعبه عن طرٌق اإلعالن الخاص بشأن . نفترض أننا أفضل منهم
 .نصلً أن ٌبارك الرب هذا الجهد لفهم النصوص الكتابٌة وثٌقة الصلة بهذه المسألة. هذا الموضوع

 
 

 "غضب هللا؟"هل تتطابق الضيقة العظيمة مع الفترة المعروفة باسم  . 1
 

 17-12 : 6رؤٌا 
ونظرت لما فتح الختم السادس، وإذا زلزلة عظٌمة حدثت، والشمس صارت سوداء كمسح من ١٢

ونجوم السماء سقطت إلى األرض كما تطرح شجرة التٌن سقاطها إذا ١٣  شعر، والقمر صار كالدم،
  .والسماء انفلقت كدرج ملتؾ، وكل جبل وجزٌرة تزحزحا من موضعهما١٤  .هزتها رٌح عظٌمة

وملوك األرض والعظماء واألؼنٌاء واألمراء واألقوٌاء وكل عبد وكل حر، أخفوا أنفسهم فً ١٥
اسقطً علٌنا وأخفٌنا عن وجه :"وهم ٌقولون للجبال والصخور١٦  المؽاٌر وفً صخور الجبال،

ومن ٌستطٌع . ألنه قد جاء ٌوم ؼضبه العظٌم١٧  الجالس على العرش وعن ؼضب الخروؾ،
  ".الوقوؾ؟

 
 :الحظ

 
ٌُعتبر . أ فً الوقت المشار إلٌه، لم ٌعد المسٌح هو ٌسوع الناصري الذي كان ؼٌر مربً منذ صعوده و الذي 

اآلن ٌعلم الجمٌع من هو، و ٌعترفون بأنه الحاكم من على العرش و . وجوده محل شك لمعظم الناس
 .ٌسكب ؼضبه الفابق للطبٌعة

و السماء تنطوى . ٌسبق زلزال و بعض األحداث الفلكٌة إزاحة الستار عن المسٌح الجالس على العرش. ب
 (.29 : 24متى )كرداء و ٌمكن إعتبارها مؤشراً على أن قوات السماوات تتزعزع 

ظلمة الشمس، و ٌتحول القمر إلى دم، و تتساقط الشهب، و قوات السماوات : العالمات الفلكٌة هً. ج
 .تتزعزع

و هً نفس التً فً متى  (17-16 : 6رؤٌا )تبشر هذه األحداث بالفترة المعروفة بإسم ؼضب الخروؾ . د
 [.و سنقوم بالشرح بتوسع لهذه النقطة أدناه] .تتبع مباشرة الضٌقة العظٌمة و التً قٌل أنها 29-31 : 24

 .، و لكن تسبقها عن كثبؼضب هللافبالتالً، الضٌقة العظٌمة لٌست مرادفاً للفترة المعروفة بإسم . ه
 

 :من المواد المذكورة أعاله، فإننا نستنتج التسلسل الزمنً التالً
 
 

                                                 
 النصوص الكتابٌة مأخوذة من الكتاب المقدس باللؽة العربٌة نسخة سمٌث فاندٌك  
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 1شكل 

 
 
 

 نحن اآلن

  الضٌقة العظٌمة

 إضطرابات فلكٌة 

  المسٌح مربً للكل كمنفذ
 الؽضب

 الؽضب 

 الزمن
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 :وباإلضافة الى ذلك
 
 5و حٌث أن فترة ؼضب هللا ال تتزامن مع فترة الضٌقة العظٌمة، فإن ما ورد فً تسالونٌكً األولى . و 

ال ٌنبؽً أن ُتفهم على أنها " ألن هللا لم ٌجعلنا للؽضب، بل إلقتناء الخالص بربنا ٌسوع المسٌح"، 9:
فهم . تستبعد إمكانٌة مرور المسٌحٌٌن بالضٌقة، حتى الضٌقة العظٌمة، بقدر ما نفضل نحن خالؾ ذلك

كثٌرة ٌنبؽً أن ندخل  (محن)وأنه بضٌقات : " الرسول بولس أن المسٌحٌٌن قد ٌعانون فً هذه الحٌاة
 (22 : 14أعمال )" ملكوت هللا

و تذكرنا .  (فً هذه الحالة، الهوت اآلخروٌات)ال ٌنبؽً أن نسمح لرؼباتنا فً الراحة أن تحدد الهوتنا . ز 
" وهو مات ألجل الجمٌع كً ٌعٌش األحٌاء فٌما بعد ال ألنفسهم، بل للذي مات ألجلهم وقام"اآلٌة 

أنه قبل المعاناة ألجلنا أكثر من أننا سوؾ نعانً، بعد أن نجونا من الحكم  (15: 5كورنثوس الثانٌة )
، و لذا فإننا نتوقع بحق (16 : 13ٌوحنا )..." لٌس عبد أعظم من سٌده .  "الذي نستحقه و أنه مات عنا

 .أننا سنتحمل بعض الضٌقات هنا على األرض 
 

ولكن متى ستكون الضيقة العظيمة؟ 
 . المقاطع التالٌة تجٌب عن هذا السؤال

 
  36، 33، 31-29، 21، 15 : 24متى 

لٌفهم )- التً قال عنها دانٌال النبً قابمة فً المكان المقدس " رجسة الخراب"فمتى نظرتم "
.... ألنه ٌكون حٌنبذ ضٌق عظٌم لم ٌكن مثله منذ ابتداء العالم إلى اآلن ولن ٌكون  ... -(القارئ

وللوقت بعد ضٌق تلك األٌام تظلم الشمس، والقمر ال ٌعطً ضوءه، والنجوم تسقط من السماء، "
وحٌنبذ تنوح جمٌع قبابل .  وحٌنبذ تظهر عالمة إبن اإلنسان فً السماء .وقوات السماوات تتزعزع

 فٌرسل مالبكته ببوق  .األرض، وٌبصرون إبن اإلنسان آتٌاً على سحاب السماء بقوة ومجد كبٌرٌن
هكذا ...  .عظٌم الصوت، فٌجمعون مختارٌه من األربع الرٌاح، من أقصاء السماوات إلى أقصاها

وأما ذلك الٌوم وتلك الساعة فال .... "أنتم أٌضاً، متى رأٌتم هذا كله فاعلموا أنه قرٌب على األبواب
 .ٌعلم بهما أحد، وال مالبكة السماوات، إال أبً وحده

 
 :الحظ 

 
المذكورة هنا هى أعظم من أي ضٌقة لدٌنا قبل مجًء الرب األول و أعظم من أي " الضٌقة العظٌمة.  "أ

 .و ٌنبؽً، بالتالً، أن ننظر إلٌها على أنها الضٌقة العظٌمة. ضٌقة أخرى بعد مجٌبه األول
 .و رجسة الخراب ستسبق الضٌقة العظٌمة على الفور المقامة فً الهٌكل. ب
 .و ستعقب الضٌقة العظٌمة حدوث اإلضطرابات الفلكٌة . ج
و ٌمكن . تدل على حركة السماوات بالنسبة إلى األرض بطرٌقة ؼٌر عادٌة" و قوات السماوات تتزعزع. "د

وصؾ هذه الحركة النسبٌة على حد سواء بالقول إن موقع األرض بالنسبة إلى األجرام السماوٌة 
لذلك أزلزل : "13 : 13و هذا التعبٌر، بالتالً، ٌعادل  إشعٌاء . األخرى ٌتؽٌر على نحو ؼٌر عادي

 ."السماوات وتتزعزع األرض من مكانها فً سخط رب الجنود وفً ٌوم حمو ؼضبه
نفس اإلستنتاجات نحصل علٌها . و وفقاً ألشعٌاء، تستهل هذه العالمات الفترة المعروفة بإسم ؼضب الرب. ه

 .17-12 : 6عند المقارنة مع رؤٌا 
و حٌث أن الرب ٌسوع ٌفصل الفترة المعروفة بإسم ؼضب هللا عن الضٌقة بمسافة من الوقت، ٌتعٌن . و

 .علٌنا أن ندرك أن هذٌن الحدثٌن لٌسا مترادفٌن
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 .و ٌراه جمٌع شعوب األرض. ز
المسٌحٌون األحٌاء على األرض الذٌن ٌمرون بالضٌقة العظٌمة هم الذٌن ٌتم جمعهم من األرض كلها . ح

 .عند مجًء المسٌح، قبل ؼضب هللا 
 .اآلب فقط ٌعرؾ الٌوم و الساعة لمجًء المسٌح و ؼضب هللا. ط
نعرؾ أن مجًء ربنا هذا سوؾ ٌتبع فوراً الضٌقة العظٌمة، على الرؼم من أننا ال ٌمكن أن نحدد الٌوم . ي

وأما ذلك الٌوم و تلك الساعة فال ٌعلمها أحد، ال المالبكة الذٌن فً السماء و ال االبن إال . "و الساعة
 ".اآلب فقط

 .ال تعنً أننا ال نعرؾ شٌباً حول ما سٌحدث قبل مجٌبه الثانً" أما ذلك الٌوم و تلك الساعة"التعبٌر . ك
 

 :1ٌمكننا اآلن إضافة المزٌد من التفاصٌل إلى الشكل 
 

 

 
2شكل   

 
إذا كان جمع المختارٌن ٌسبق عودة المسٌح، لماذا لم ٌتم ادراجه بإعتباره واحداً من العالمات فً : مالحظة

 ؟31-29 : 24متى 
 

 
 متى يحدث االختطاف؟ . 2

 
 18-14 : 4األولى تسالونٌكً 
فإننا ١٥  .ألنه إن كنا نؤمن أن ٌسوع مات وقام، فكذلك الراقدون بٌسوع، سٌحضرهم هللا أٌضاً معه١٤

ألن الرب ١٦  .إننا نحن األحٌاء الباقٌن إلى مجًء الرب، ال نسبق الراقدٌن: نقول لكم هذا بكلمة الرب
نفسه بهتاؾ، بصوت ربٌس مالبكة وبوق هللا، سوؾ ٌنزل من السماء واألموات فً المسٌح 

                                                 
 عند مجٌبه الثانً– االحٌاء و الراقدٌن –  ٌشٌر اإلختطاؾ إلى جمع المسٌح لقدٌسٌه  

 نحن اآلن

  رجسة الخراب

 فً المكان المقدس

 الضٌقة العظٌمة 

 إضطرابات فلكٌة 

 الزمن

 ،ٌوم الرب  
 أو ٌوم ؼضب الرب

 ًمجًء المسٌح الثان 

 جمع مختاري هللا 
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ثم نحن األحٌاء الباقٌن سُنخطؾ جمٌعاً معهم فً السحب لمالقاة الرب فً الهواء، ١٧  .سٌقومون أوالً 
  .لذلك عزوا بعضكم بعضاً بهذا الكالم١٨  .وهكذا نكون كل حٌن مع الرب

 
 :الحظ 

 
 .أن المسٌحٌٌن الذٌن ماتوا قبل مجٌا المسٌح سٌأتون معه فً عودته إلى األرض . أ

بهذه .  و ٌالقونه فً شكل جسديوعندما ٌأتً الرب مع هؤالء القدٌسٌن، حٌنبذ سٌرجعون إلى أجسادهم . ب
 .الطرٌقة سٌأتً ٌسوع مع قدٌسٌه و لقدٌسٌه

 المسٌحٌٌن األحٌاء الذٌن ٌتم رفعهم أٌضاً فً إقامة و رفع القدٌسٌن اآلتٌٌن مع ٌسوع تسبق قلٌالً تحول . ج
 .الهواء لمالقاة الرب

فٌما ٌتعلق بأجسادهم هم ؼاببٌن عن الجسد ولكن حاضرٌن " الراقدٌن"و حتى وقت اإلختطاؾ، أولبك  . د
 (8-6 : 5كورنثوس الثانٌة ). بوعً مع الرب فً السماء 

هم أولبك الذٌن تبرروا بدم " األبرار " و . (14 : 14لوقا )نحن نعادل اإلختطاؾ مع قٌامة األبرار  . ه
 5سنتوسع فً هذا عند النقطة  ](18 : 3؛ بطرس األولى 21 : 5كورنثوس الثانٌة ). المسٌح ٌسوع
 [.أدناه

 .اإلختطاؾ ٌسبقه إطالق بوق هللا . و
ٌنبؽً أن تكون إحتمالٌة هذه الخبرة بمثابة راحة لنا نحن الذٌن نثق فً كفارة ربنا بدالً من الثقة فً . ز

 .أعمالنا الخاطبة
 

 54-51 : 15كورنثوس األولى 
فً لحظة فً طرفة عٌن، عند البوق ٥٢  ال نرقد كلنا، ولكننا كلنا نتؽٌر،: هوذا سر أقوله لكم٥١

ألن هذا الفاسد البد أن ٌلبس عدم ٥٣  .فإنه سٌبوق، فٌقام األموات عدٌمً فساد، ونحن نتؽٌر. األخٌر
ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد، ولبس هذا المابت عدم ٥٤  .فساد، وهذا المابت ٌلبس عدم موت
 ".ابتلع الموت إلى ؼلبة:"موت، فحٌنبذ تصٌر الكلمة المكتوبة

 
 :الحظ 

 .فً صوت البوق األخٌر سٌقوم األموات فً المسٌح فً هٌبة ؼٌر قابلة للفساد . أ
 .و نحن األحٌاء ٌجب أن نتؽٌر من الفساد إلى عدم الفساد، من البابد إلى الخالد. ب
تؽٌٌر أجسادنا، كذلك كما هو الحال مع قٌامة أجساد المسٌحٌٌن الموجودٌن حالٌاً مع الرب، ستكون فً . ج

 .نفس اللحظة
ٌبدو أنه ٌشٌر إلى أنه قدم لنا فً أماكن أخرى وصفاً لسلسلة " البوق األخٌر"استخدام الروح القدس لتعبٌر . د

 .من األبواق
 

 : هذا2وقد علمتنا النقطة 
 

                                                 
.  أولبك الذٌن ٌتم تحوٌلهم ٌحصلوا على هٌبة متجددة دون المرور بالموت و ٌرتفعوا لمالقاة الرب فً الهواء 
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3شكل   
 
 
و باستخدام الحقائق السابقة الهامة كدعامة، دعونا فحص فقرة قلما يتم مالحظتها و التي تلقي نورا . 3

 .عظيما
 

 7-1 : 20رؤٌا 
فقبض على التنٌن، ٢  .ورأٌت مالكاً نازالً من السماء معه مفتاح الهاوٌة، وسلسلة عظٌمة على ٌده١

وطرحه فً الهاوٌة وأؼلق علٌه، وختم ٣  الحٌة القدٌمة، الذي هو إبلٌس والشٌطان، وقٌده ألؾ سنة،
  .وبعد ذلك البد أن ٌحل زماناً ٌسٌراً . علٌه لكً ال ٌضل األمم فً ما بعد، حتى تتم األلؾ السنة

ورأٌت نفوس الذٌن قتلوا من أجل شهادة ٌسوع ومن . ورأٌت عروشاً فجلسوا علٌها، وأعطوا حكماً ٤
أجل كلمة هللا، والذٌن لم ٌسجدوا للوحش وال لصورته، ولم ٌقبلوا السمة على جباههم وعلى أٌدٌهم، 

هذه هً . وأما بقٌة األموات فلم تعش حتى تتم األلؾ السنة٥  . ألؾ سنةفعاشوا وملكوا مع المسٌح
هؤالء لٌس للموت الثانً سلطان . مبارٌك ومقدٌس من له نصٌب فً القٌامة األولى٦  .القٌامة األولى

ثم متى تمت األلؾ السنة ٌحل ٧  .علٌهم، بل سٌكونون كهنة هلل والمسٌح، وسٌملكون معه ألؾ سنة
  الشٌطان من سجنه،

 
 :الحظ 

 
 .ٌوحنا، كاتب سفر الرؤٌا، تم أخذه إلى المستقبل لٌرى و كأنه حاضر أمور هى فً المستقبل بالنسبة لنا.  أ

 .فهو ٌرى القبض على الشٌطان وسجنه فً بداٌة فترة األلؾ عام. ب
نفهم ."  وأما بقٌة األموات فلم تعش حتى تتم األلؾ السنة٥  .فعاشوا وملكوا مع المسٌح ألؾ سنة" نقرأ ، . ج

 .هذه العبارات على أنها تشٌر إلى قٌامتٌن
 .و هذا ٌبدأ فً وقت ربط الشٌطان أللؾ سنة. القٌامة األولى هً إعادة الحٌاة للناس لٌملكوا مع المسٌح. د
 .هذه هى قٌامة األبرار. ه

                                                 
المسٌح هو المسٌا   

 نحن اآلن

  البوق األخٌر، بوق هللا

 قٌامة المسٌحٌٌن الراقدٌن 

 الزمن

} 

 لحظة من الزمن

  المسٌحٌون األحٌاء ٌرتفعون
 لمالقاة الرب فً الهواء
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– أو قٌامة عامة – حٌث أن هذه هً القٌامة األولى، فإنه ال ٌمكن اإلعتقاد أن هناك إختطاؾ عام .  و
فال توجد قٌامة مستقبلٌة بالنسبة لٌوحنا و . لألبرار تسبق هذا بسبع سنوات أو أي فترة أخرى من الزمن

 .و بالتالً فإن اإلختطاؾ ال ٌسبق ربط الشٌطان. التً تسبق وقت ربط الشٌطان
و ذكر . و الفكرة هً أن جمٌع المسٌحٌٌن، ولٌس فقط الشهداء، ستتم قٌامتهم فً  وقت ربط الشٌطان. ز

الشهداء خصٌصاً الن أمانتهم قد اختبرت على وجه الخصوص من قبل الوحش و رؼم ذلك ظلوا ؼٌر 
 و 12 : 2و فكرة أن جمٌع المسٌحٌٌن سٌملكون مع ٌسوع تبدو فً تٌموثاوس الثانٌة . ناكرٌن للرب

 (6 : 1راجع أعمال الرسل ). 22 : 14أعمال الرسل 
وبالتالً، سٌتم إقامة جمٌع المسٌحٌٌن فً ذلك وقت ربط الشٌطان هذا و ذلك لٌملكوا فً أجساد خالدة مع .  ح

 .المسٌح فترة األلفٌة
 

 : جنباً إلى جنب للحصول على رؤٌة متراصة لألحداث عند مجًء الرب3 و 2نضع النقاط 
 

 
4شكل   

 
 :هناك أدلة تأكيد إضافية. 4

 
 18-15 : 11رؤٌا 

 (ملكوت)قد صارت ممالك العالم لـ:"بوق المالك السابع، فحدثت أصوات عظٌمة فً السماء قابلة
واألربعة والعشرون شٌخاً الجالسون أمام هللا على ١٦  ".ربنا ومسٌحه، فسٌملك إلى أبد اآلبدٌن

نشكرك أٌها الرب اإلله القادر على كل شًء، :"قابلٌن١٧  عروشهم، خروا على وجوههم وسجدوا هلل
وؼضبت األمم، فأتى ؼضبك ١٨  .الكابن والذي كان والذي ٌأتً، ألنك أخذت قدرتك العظٌمة وملكت

وزمان األموات لٌدانوا، ولتعطى األجرة لعبٌدك األنبٌاء والقدٌسٌن والخابفٌن إسمك، الصؽار 
 ".والكبار، ولٌهلك الذٌن كانوا ٌهلكون األرض

 
  

 :الحظ 
 

 نحن اآلن

 البوق االخٌر 
 ٌأتً المسٌح لٌملك 
 (قٌامة االبرار) القٌامة األولى 
 ٌُقٌد  الشٌطان 
  سنة مع 1000ٌبدأ المسٌحٌون الملك 

 المسٌح

 لحظة من الزمن الزمن
 

} 
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 15و لقد تم ذكره كورنثوس األولى . المدرجة للمستقبل" البوق األخٌر"هذا هو الوقت المناسب لتبوٌق .  أ
 .على أنه وقت اإلختطاؾ ( أعاله2النقطة )

 .البوق السابع واألخٌر هذا هو الوقت الذي ٌبدأ فٌه المسٌح ملكه على األرض.  ب
إشعٌاء ) 1و هذا الوقت تم وصفه أعاله تحت النقطة . و هذا الوقت هو وقت ؼضب الرب اإلله القدٌر.  ج

 .على أنه ٌتمٌز باإلضطرابات الفلكٌة و ٌتبع الضٌقة العظٌمة على الفور (24 و متى 13
 .31 : 24و هذا الوقت ٌتزامن مع وقت جمع المختارٌن من زواٌا األرض األربعة كما جاء فً متى .  د
 .هذا الوقت هو وقت المجازاة لجمٌع المسٌحٌٌن الصؽار و الكبار.  ه

 
 :14 : 14قارن هذا مع لوقا 

 
 14: 14لوقا 

 ".فٌكون لك الطوبى إذ لٌس لهم حتى ٌكافوءك، ألنك تكافًء فً قٌامة األبرار"
 

 
 :اآلن الحظ

 
هذا الكالم موجه إلى أحد رؤساء الفرٌسٌٌن الذي دعاه ٌسوع لتناول العشاء، و لكن األمر ٌنطبق على . أ

 .أي من ٌطٌع الرب من قلب مجدد
 ".قٌامة األبرار"ٌقول الرب أن المسٌحً المطٌع سٌكافأ فً .  ب
 .و نحن نرى أن وقت مكافأة جمٌع المسٌحٌٌن سٌكون فً البوق السابع و األخٌر.  ج
و حٌث أن وقت مجازاة المسٌحٌٌن كما قال المسٌح سٌكون هو قٌامة األبرار، فٌنبؽً أن ٌكون فً وقت .  د

، و كورنثوس األولى 14 : 14، لوقا 18-15 : 11و ٌقدم هذا التشابك للمقاطع الثالثة رؤٌا . اإلختطاؾ
 ."قٌامة األبرار"و  " اإلختطاؾ"تأكٌداً قوٌاً جداً عن معادلة  (2النقطة ) 51-54 : 15

و بالتالً، فإن اإلختطاؾ أو قٌامة األبرار هو وقت مجازاة المسٌحٌٌن، و وقت ؼضب هللا، و وقت .  ه
 .البوق االخٌر، و وقت مجًء المسٌح لٌملك، و وقت ربط الشٌطان، الخ

 
 43-36؛ 30-27 : 13متى 

  .؟ٌا سٌد، ألٌس زرعاً جٌداً زرعت فً حقلك؟ فمن أٌن له زوان:فجاء عبٌد رب البٌت وقالوا له
لبال تقلعوا ! ال: فقال٢٩  أترٌد أن نذهب ونجمعه؟: فقال له العبٌد. إنسان عدو فعل هذا: فقال لهم٢٨

دعوهما ٌنمٌان كالهما معاً إلى الحصاد، وفً وقت الحصاد ٣٠  .الحنطة مع الزوان وأنتم تجمعونه
   ".اجمعوا أوال الزوان واحزموه حزماً لٌحرق، وأما الحنطة فاجمعوها إلى مخزنً: أقول للحصادٌن

 
فسر لنا مثل زوان :"فتقدم إلٌه تالمٌذه قابلٌن. حٌنبذ صرؾ ٌسوع الجموع وجاء إلى البٌت٣٦  ...

  ".الحقل
 

والزرع الجٌد هو بنو . والحقل هو العالم٣٨  .الزارع الزرع الجٌد هو إبن اإلنسان:"فأجاب وقال لهم٣٧
. والحصاد هو انقضاء العالم. والعدو الذي زرعه هو إبلٌس٣٩  .والزوان هو بنو الشرٌر. الملكوت

  :انقضاء هذا العالمفكما ٌجمع الزوان وٌحرق بالنار، هكذا ٌكون فً ٤٠  .والحصادون هم المالبكة

                                                 
 تترجم أٌضا بالزوان، أو الزؤان، و هى اعشاب تشبه فً مظهرها القمح فً مراحله المبكرة  
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وٌطرحونهم فً ٤٢  ٌرسل إبن اإلنسان مالبكته فٌجمعون من ملكوته جمٌع المعاثر وفاعلً اإلثم،٤١
. حٌنبذ ٌضًء األبرار كالشمس فً ملكوت أبٌهم٤٣  .هناك ٌكون البكاء وصرٌر األسنان. أتون النار

( تأكٌدنا)  .من له أذنان للسمع، فلٌسمع
 

 :الحظ 
 

ٌقول الرب أن . فً المثل أعاله ٌمثل القمح و الزوان فبتٌن من الناس الذٌن هم أحٌاء عند عودة الرب.  أ
إنقضاء "سٌتركان معاً حتى  (الزوان)و الذٌن لم ٌخلصوا  (القمح)الحقل هو العالم و الناس المخلصٌن 

 .عندما ٌتم جمع القمح فً المخازن و ُتجمع الزوان و ُتحرق" هذا العالم
فً الفقرة   (سونتٌلٌاس اٌونوس)" إنقضاء هذا العالم"إلى جانب المرتٌن التً تم فٌهما استخدام التعبٌر . ب

 : 28؛ و 3 : 24؛ 49 : 13التً أوردناها أعاله، ٌتم إستخدام نفس التعبٌر ثالث مرات أخرى فً متى 
20. 

، و هو التعبٌر الذي استخدمه ٌسوع فً إنجٌل "إنقضاء هذا العالم"وقت جمع القمح و الزوان سٌكون فً .  ج
سٌكونون حاضرٌن الضٌقة  (أو أبنابهم الروحٌٌن)و ٌقول الرب هناك أن مستمعٌه . 3 : 24متى 

 24المذكور فً فقرة متى " إنقضاء هذا العالم"و ٌقال إن . العظٌمة التً لم ٌسبق لها مثٌل على األرض
بعد الضٌقة العظٌمة  (31، 30، 3 : 24متى )هو وقت جمع المختارٌن من جمٌع أنحاء األرض للمسٌح 

 (.29 : 24متى )
 أن المسٌحٌٌن سٌعٌشون خالل الضٌقة 24 و متى 13ونحن نرى، بالتالً، تأكٌداً مزدوجاً فً متى .  د

 .العظٌمة
و كون هذا المثل ال ٌعتبر مؤشراً فقط على قٌامة واحدة عامة، فإن التعلٌم الخاص بالقٌامة العامة تم من .  ه

 : 20رؤٌا " )القٌامة الثانٌة"، و ٌلٌها زمنٌاً (5 : 20رؤٌا )" القٌامة األولى"خالل الفقرات التً تذكر 
13.) 

 
 .تقوم بتأكٌد فكرة أن المسٌحٌٌن سٌحٌون الضٌقة العظٌمة" اإلرسالٌة العظمى"و أٌضاً كلمات ٌسوع عن 

 
 20-18 : 28متى 

فاذهبوا وتلمذوا جمٌع األمم ١٩  دفع إلً كل سلطان فً السماء وعلى األرض،:"فتقدم ٌسوع وكلمهم قابالً ١٨
وها أنا معكم كل . وعلموهم أن ٌحفظوا جمٌع ما أوصٌتكم به٢٠  .وعمدوهم بإسم اآلب واالبن والروح القدس

 [تركٌزنا]آمٌن ". انقضاء الدهراألٌام إلى 
 
 

 :الحظ
 

من المفهوم بشكل صحٌح هو أن اإلرسالٌة العظمى تنطبق على جمٌع المسٌحٌٌن منذ أن عرؾ الرب .  أ
 ".إنقضاء الدهر"الرسل و حتى قبل 

، وهو "إنقضاء الدهر"و حٌث أن ٌسوع اإلرسالٌة العظمى أوصى أتباعه أن ٌتلمذوا جمٌع األمم حتى . ب
 عن مجٌبه الثانً، ٌترتب على ذلك أنه ٌعلم بأن المسٌحٌٌن 24 و 13نفس التعبٌر المستخدم فً متى 

 .سٌكونون فً العالم حتى بعد الضٌقة العظٌمة
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 :لتلخٌص كل ما قد تم تؽطٌته حتى اآلن
 
 

 
 6شكل 

 
 متى يتم االختطاف، في غضون أسابيع دانيال السبعين و بعد الضيقة العظيمة؟ . 5

 
 27-24 : 9دانٌال 

 قضٌت على شعبك وعلى مدٌنتك المقدسة لتكمٌل المعصٌة وتتمٌم الخطاٌا، سبعون أسبوعاً ٢٤
 وافهم فاعلم٢٥  .ولكفارة اإلثم، ولٌؤتى بالبر األبدي، ولختم الرؤٌا والنبوة، ولمسح قدوس القدوسٌن

أنه من خروج األمر لتجدٌد أورشلٌم وبنابها إلى المسٌح الربٌس سبعة أسابٌع وإثنان وستون 
وبعد إثنٌن وستٌن أسبوعاً ٌقطع المسٌح ٢٦  .أسبوعاً، ٌعود وٌبنى سوق وخلٌج فً ضٌق األزمنة

ولٌس له، وشعب ربٌس آت ٌخرب المدٌنة والقدس، وانتهاؤه بؽمارة، وإلى النهاٌة حرب وخرب 
وٌثبت عهداً مع كثٌرٌن فً أسبوع واحد، وفً وسط األسبوع ٌبطل الذبٌحة والتقدمة، ٢٧  .قضً بها

 ".وعلى جناح األرجاس مخرب حتى ٌتم وٌصب المقضً على المخرب
 

 :الحظ
 

                                                 
. هً فترة مدتها سبع سنوات" األسبوع" ٌقبل كل علماء الكتاب المقدس أن  
و إذا كانت تشٌر لشخص، فمن . هنا تشٌر إلى الهٌكل أو إلى شخص ما" قدوس القدٌسٌن"توجد مشكلة حول ما إذا كان ." لدهن قدوس القدٌسٌن" أو،  

 (11 : 15رؤٌا ). ثم ٌكون هذا الشخص هو ٌسوع المسٌح

 نحن اآلن

  رجسة الخراب

 فً المكان المقدس

 الضٌقة العظٌمة

  اضطرابات فلكٌة

 الزمن

  ٌوم الرب أو ٌوم ؼضب
 هللا

 البوق السابع أو األخٌر 
 القٌامة األولى 
 قٌامة األبرار 
 مجًء المسٌح 

 جمع مختاري هللا 

 ربط الشٌطان لمدة ألؾ سنة 
 

 الؾ سنة من الملك :األلفٌة
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 أسبوعاً 70 أسبوع من فترة الـ 69الوقت بٌن صدور المرسوم لتجدٌد اورشلٌم حتى قطع المسٌح ٌتبع .  أ
 .قٌد النظر

 .المسٌح، و التً نتخذها بمعنى موت ٌسوع المسٌح" ٌُقطع" أسبوعاً 69بعد .  ب
 . لدانٌال، و هو الحق لموت ٌسوع70ٌتعامل مع األسبوع الـ" تثبٌت العهد"و على هذا النحو فإن .  ج
و هذه األمور تتم .  أسبوعاً ٌنتهى التمرد و الخطٌة، و ٌتم محو الشر، و ٌبدأ البر األبدي70فً ختام الـ .  د

و نحن نعادل فترة .  حتى ما قبل األلفٌة70خالل األلفٌة؛ وبالتالً، ٌجب أن ٌتم تأجٌل األسبوع الـ 
 .24 : 21فً لوقا " بأزمنة األمم"التأخٌر هذه 

 هو فترة مدتها سبع سنوات تسبق األلفٌة، و إنسان الخطٌة هو شخص 27: 9 لدانٌال 70ثم األسبوع الـ .  ه
، فإن إنسان الخطٌة 70فً بداٌة األسبوع الـ . ذو قوة عظمى ٌقٌم معاهدة مدتها سبع سنوات مع إسرابٌل
 ".منتصؾ األسبوع"ٌكسر معاهدته و ٌوقؾ الذبابح و القرابٌن فً الهٌكل فً 

و . 4، 3 : 2، و الذي وصفه بولس فً تسالونٌكً الثانٌة "إنسان الخطٌة"و الذي ٌقوم بتأكٌد العهد هو .  و
 .15 :24التً تكلم عنها ٌسوع فً إنجٌل متى " رجسة الخراب"هو الشخص الذي ٌقٌم 

ٌتزامن مع وقؾ الذبابح و القرابٌن، " رجسة الخراب"و فً حٌن أنه من الممكن أن الخراب الناجم عن .  ز
 .إال أن هذا المقطع ال ٌستلزم ذلك

. قابمة" إنسان الخطٌة"لذلك، ٌبدأ اإلسبوع السبعٌن و نظام العبادة فً هٌكل إسرابٌل قابم و المعاهدة مع .  ح
، ٌوقؾ إنسان الخطٌة العبادة فً (بعد ثالث سنوات و نصؾ من تأكٌد المعاهدة)و فً منتصؾ اإلسبوع 

، و قبل أن ٌخضع الرب كل سلطان و (حوالً ثالث سنوات ونصؾ)وفً وقت ما بعد هذا . الهٌكل
 .سٌادة، و تصبح ممالك هذه األرض لربنا و مسٌحه، فإن الهٌكل سٌكون قد خرب أو تم تدنٌسه

 
 :و من النقطة الخامسة  نرى اآلتً

 

 
7شكل   

 

 الزمن

1 2 3 4 5 6 7 

ٌثبت إنسان الخطٌة 
  سنوات7معاهدة لمدة 

وقؾ : منتصؾ إسبوع السنوات
حسابٌاً )الذبابح و التقدمات 

 3.5ٌوم أو  1278= المنتصؾ 
 (سنة

 إسبوع دانٌال السبعون

  ٌوم1290

 ٌوم 1335
( سنة3.66)   

 فترة قصٌرة

 األلفٌة

} 

إضطرابات فلكٌة، 
الخ ... البوق األخٌر 

(6قارن   شكل )  

إقامة رجسة الخراب 
 فً المكان المقدس
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 :الحظ 
 

على خرٌطتنا الزمنٌة التً وضعناها حتى اآلن، نرى أن رجسة الخراب ستقام فً المكان المقدس عملٌاً .  أ
 .فً نهاٌة األسبوع

قال الرب ٌسوع أنه عندما نرى رجسة الخراب قابمة فً المكان المقدس سٌكون هناك بالكاد وقت للٌهود .  ب
 .للهروب من الضٌقة العظٌمة إلى التالل

و ٌبدو من . و على هذا، نرى، بالتالً، أن الضٌقة العظٌمة فترة قصٌرة فً نهاٌة اإلسبوع السبعٌن.  ج
الخطأ تماماً أن نسمً السبع سنوات الكاملة، أو حتى النصؾ الثانً من السنوات السبع، بالضٌقة 

 .العظٌمة
 

 
 إلى متى ستستمر الضيقة العظيمة؟ . 6

 
 11 : 12دانٌال 

طوبى لمن ١٢  .ومن وقت إزالة المحرقة الدابمة وإقامة رجس المخرب ألؾ ومبتان وتسعون ٌوماً ١١
 (ترجمتنا)  .ٌنتظر وٌبلػ إلى األلؾ والثالث مبة والخمسة والثالثٌن ٌوما

 
 :الحظ

 
و من وقت : "هذه الجملة ؼٌر مكتملة فً العبرٌة؛ فٌجب إضافة شًء ما، و القراءة األكثر طبٌعٌة هى.  أ

 . " ٌوماً 1290إزالة المحرقة الدابمة و إلى إقامة رجسة الخراب سٌكون 
و بعبارة . متزامن مع ربط الشٌطان أللؾ سنة- أو القٌامة األولى -  تضع اإلختطاؾ 16-1 : 20رؤٌا .  ب

 .أخرى، فإن قٌامة األبرار تتم مباشرة قبل األلفٌة
، فإن الضٌقة العظٌمة هً الوقت بٌن إقامة رجسة الخراب و عودة (21، 15 : 24متى )وفقا للرب .  ج

و . 70و هذا ٌجعل الضٌقة العظٌمة بالضرورة قصٌرة جداً، ألنها تبدأ عملٌاً فً نهاٌة األسبوع . ٌسوع
، تشٌر إلى أن الفرق بٌن " ٌوما1335طوبى لمن ٌنتظر و ٌبلػ "، (12 : 12 )اآلٌة التالٌة فً دانٌال 

 من أجل التوصل 7و نضٌؾ هذه الحقٌقة لشكل . ( ٌوما45) هو طول الضٌقة العظٌمة 1335 و 1290
 .8إلى شكل 

 
 :و ٌرد موجز لهذا القسم فً الرسم التوضٌحى أدناه
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8شكل   
 
 مجيئ المسيح الثاني دون سابق انذار. 7

 
 12-3 :3بطرس الثانٌة 

  أنه سٌأتً فً آخر األٌام قوم مستهزبون، سالكٌن بحسب شهوات أنفسهم،: عالمٌن هذا أوالً ٣
ألن ٥  ".أٌن هو موعد مجٌبه؟ ألنه من حٌن رقد اآلباء كل شًء باٍق هكذا من بدء الخلٌقة: "وقابلٌن٤

أن السماوات كانت منذ القدٌم، واألرض بكلمة هللا قابمة من الماء : هذا ٌخفى علٌهم بإرادتهم
وأما السماوات واألرض الكابنة ٧  .اللواتً بهن العالم الكابن حٌنبذ فاض علٌه الماء فهلك٦  وبالماء،

ولكن ال ٨  .اآلن، فهً مخزونة بتلك الكلمة عٌنها، محفوظة للنار إلى ٌوم الدٌن وهالك الناس الفجار
ٌخؾ علٌكم هذا الشًء الواحد 

 
ال ٌتباطأ الرب عن وعده ٩  .أن ٌوماً واحداً عند الرب كألؾ سنة، وألؾ سنة كٌوم واحد: أٌها األحباء

كما ٌحسب قوم التباطؤ، لكنه ٌتأنى علٌنا، وهو ال ٌشاء أن ٌهلك أناس، بل أن ٌقبل الجمٌع إلى 
تزول السماوات بضجٌج، وتنحل  (الٌوم)ولكن سٌأتً كلص فً اللٌل، ٌوم الرب، الذي فٌه ١٠  .التوبة

من )فبما أن هذه كلها تنحل ١١  .العناصر محترقة، وتحترق األرض والمصنوعات التً فٌها
منتظرٌن وطالبٌن سرعة ١٢  ، أي أناس ٌجب أن تكونوا أنتم فً سٌرة مقدسة وتقوى؟(الواضح

   .مجًء ٌوم الرب، الذي به تنحل السماوات ملتهبة، والعناصر محترقة تذوب
 

   .ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جدٌدة، وأرضاً جدٌدة، ٌسكن فٌها البر
 :الحظ 

 الزمن

1 2 3 4 5 6 7 

ٌثبت إنسان الخطٌة 
  سنوات7معاهدة لمدة 

 

وقؾ : منتصؾ إسبوع السنوات
حسابٌاً )الذبابح و التقدمات 

 3.5ٌوم أو  1278= المنتصؾ 
 (سنة

 إسبوع دانٌال السبعون
 

  ٌوم1290

 ٌوم 1335
( سنة3.66)  

إقامة رجسة الخراب 
=  ٌوم 45 فً المكان المقدس

 الضٌقة العظٌمة

 األلفٌة

إضطرابات فلكٌة،  {
الخ ... البوق األخٌر 

(6قارن   شكل )  
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ٌضم بطرس الرسول مجًء الرب و إقامة سماوات جدٌدة وأرضاً جدٌدة التً وصفها الرسول ٌوحنا فً .  أ
 و الحٌاة فً بر وفكرة بطرس الرسول هى اإلنتظار بصبر للرب .   فً حدث واحد1 : 21سفر الرؤٌا 

و عدم ذكر بطرس لأللفٌة لٌس . أثناء اإلنتظار ألن عودة الرب ستستهل تدمٌر النظام الحالً لألمور
على كل حال، تمت مناقشة هذه األخٌرة بشكل بارز على ٌد . سبب وجٌه لإلعتقاد بأنه لٌس هناك ألفٌة

 .20ٌوحنا فً سفر الرؤٌا 
و ٌشٌر الجزء األول من هذا المقطع إلى أنه سٌكون من المتوقع وقتاً طوٌالً بٌن عصر الرسل و أحداث .  ب

وبالتالً، ٌبدو من الخطأ أن نعتقد بأن الرسل توقعوا مجٌا ٌسوع فً . مجٌبه الثانً الموصوفة هنا
 .و ال ٌجب التعلٌم بأن الرسل شعروا أن ٌسوع سٌأتً فً وقتهم الخاص.  توجد فترة بٌنٌة طوٌلة. أٌامهم

 
 :االعتراضات التي تم االعراب عنها على وجهة النظر المعروضة في هذه الصفحات. 8

 
قال .  ال، نحن لم نقم بتحدٌد موعد سنة كذا وكذا مٌالدٌة سٌأتً فٌها ربنا" هل لم نقم بتحدٌد التوارٌخ؟.  "أ

و قد كان ٌتحدث من . (36 : 24متى )" وأما ذلك الٌوم و تلك الساعة فال ٌعلم بها أحد: "السٌد المسٌح
و الضٌقة العظٌمة، . عودته لجمع مختارٌه من كل األرض،وقال إن عودته تتبع مباشرًة الضٌقة العظٌمة

وبالتالً، . بدورها، تتبع، كما قٌل، ظهور رجسة الخراب فً المكان المقدس التً تكلم عنها دانٌال النبً
و .  ستتمان قبل عودته- الضٌقة العظٌمة و رجسة الخراب - لدٌنا ٌسوع نفسه هنا ٌتنبأ بأن حدثٌن 

، ولكن سنعرؾ "الساعة"أو " الٌوم "عندما تبدأ هذه األحداث المتنبأ عنها فً الظهور، سنظل ال نعرؾ 
 .أن عودته قرٌبة

و انه ال ٌأتً كلص فً اللٌل إذا . ، فٌجب أن ٌكون ؼٌر متوقع'كلص فً اللٌل'ولكن إذا كان سٌأتً .  "ب
و هذا صحٌح؛ سٌأتً كلص فً اللٌل بالنسبة " كنت تقول أن هناك أحداث متوقعة بٌننا وبٌن مجٌبه

ألنكم أنتم تعلمون : "4 - 2 : 5و بمالحظة مجمل تعلٌم تسالونٌكً األولى . للعالم، ولكن لٌس بالنسبة لنا
وأما أنتم أٌها اإلخوة فلستم فً ظلمة حتى ٌدرككم  ...  .بالتحقٌق أن ٌوم الرب كلص فً اللٌل هكذا ٌجًء

  " .ذلك الٌوم كلص
إنه فً تلك اللٌلة ٌكون إثنان على فراش واحد، فٌؤخذ الواحد وٌترك : " ...  نقرأ34 : 17و فً لوقا .  ج

هذا المقطع ال ٌقول شٌباً عن السرٌة؛ أنه ٌعلم ".و هذا ٌعلم باإلختطاؾ السري الذي تنكره ."  اآلخر
ٌُختطفون  .ببساطة أن لٌس الكل سوؾ 

إذا كنت تتوقع أن ترى تثبٌت العهد قبل مجًء الرب، فأنت تبحث عن بداٌة اإلسبوع السبعٌن ولٌس .  "د
أن نتطلع بفارغ  (13، 12 : 3بطرس الثانٌة )ٌقول بطرس الرسول لنا . األمر لٌس كذلك." الرب

، الذي (13اآلٌة )الصبر لوقت انحالل السماوات و العناصر و إلى السماء الجدٌدة واألرض الجدٌدة 
.  و ٌمكننا أن ننظر إلى األمام لعدة أحداث متباعدة زمنٌاً .   نعرفه أنه سٌسبق مجٌا الرب

ٌقٌم المسٌح الناس و ٌعٌدهم إلى األرض، بعد فترة ".   الكركوزي"وهذا ٌؤدي إلى نوع من اإلختطاؾ "
نعم، ٌسوع ٌجتمع بنا بشكل جسدي فً الهواء، بعد أن ٌحضرنا مسبقاً ." من الراحة البٌنٌة، لبدء األلفٌة 

و نستنتج أن ننتظر وقت قصٌر لٌتم ؼضب هللا و ؼضب . فً الروح لنعود و ندخل أجسامنا الجدٌدة
 (.17، 16 : 6رؤٌا )الخروؾ 

انظروا و "ولكن الكتاب المقدس ٌقول للناس الذٌن كانوا على قٌد الحٌاة فً العصر الرسولً، .  "ه
إنها لحقٌقة بسٌطة أنه حتى جورج واشنطن ٌمكنه ." و بالتالً، كان هذا بمثابة أي لحظة لهم." استعدوا

، و لكن هذا ال "احذروا"التنبؤ بأن التحالفات الخارجٌة ٌمكن أن تؽزونا، وهكذا ٌقول لنا فً الحاضر، 
 .ٌعنً أنه من المتوقع أن ٌحدث هذا األمر فً ٌومه
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لقد قلت لكم اآلن قبل أن ٌحدث حتى متى كان : "و بعد إبالغ تالمٌذه عن آالمه الوشٌكة، قال الرب
و كان الفتاً للنظر أن معاناته المستقبلٌة كانت بحسب التدبٌر و لٌس من  (29 :14ٌوحنا )." تؤمنون

 (23 : 2أعمال الرسل ). قبٌل الصدفة
 

فً السٌاق نفسه، تبٌن هذه المقاطع أن الضٌقة العظٌمة هى أٌضاً حسب التدبٌر و التصمٌم حتى نتمكن نحن 
فنحن لسنا أفضل . المحسوبٌن أهالً للمعاناة ألجل إسمه من ان نتقوى فً ثقتنا فً هللا بٌنما تحدث هذه األشٌاء

فٌجب علٌنا أن نتسلح .  الجل مجدهالضٌقات من شهداء المسٌحٌة المبكرة؛ و قد مرت الكنٌسة من قبل فً 
 .لهذا، والذي ٌمكن أن ٌكون فً المستقبل القرٌب جداً 

 
نصلً أن هذه المناقشة القصٌرة تقوي المسٌحٌٌن  على الصبر و التحمل فً كل ضٌقة، صؽٌرة أو كبٌرة، 

 .فً الحاضر أو فً المستقبل


