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ملخص
التدبٌرٌة و
متى سٌحدث اإلختطاف بالنسبة للضٌقة العظٌمة؟ دراسة جدٌدة عن العالقة بٌن العقٌدة
مسألة اإلختطاف ،و طبٌعة الضٌقة ،و عقٌدة مجًء السٌد المسٌح الوشٌك دون سوابق منذرة الـ
( ،)imminencyو دلٌل العهد الجدٌد عن التسلسل الزمنً األخروي ،و فكرة إختطاف ما بعد الضٌقة.
و تتضمن الدراسة قابمة من النصوص الكتابٌة المهمة ذات الصلة بالموضوع.

مالحظة من المحرر
على الرغم من إتفاق الكاتب مع البٌان العقابدي لمعهد بحوث الكتاب المقدس القابمة على تخصصات عدٌدة (  ،)IBRIإال أن هذا
ال ٌعنً أن جمٌع وجهات النظر التً دونها الكاتب فً هذه المقالة تمثل المواقف الرسمٌة للمعهد .و حٌث أن إحدى أهداف
سلسلة التقارٌر التً ٌنشرها معهد  ،IBRIهً أن تكون بمثابة منتدى للمناقشة قبل الطباعة ،لذلك فمن المحتمل أن ٌكون الكاتب
قد نقح بعض جوانب هذه المقالة وقام ببعض التعدٌالت فٌها ،منذ أن قام بكتابتها ألول مرة.
رقم الكتاب القٌاسً الدولً (0-944788-08-4 :)ISBN

المقدمة
إن الدراسة فً علم األخروٌات فكرة جرٌبة فً أٌامنا هذه .حٌث تحٌط بنا كمٌة ضخمة من الكتابات ،و التً ال تناقش فقط
الطراز النهابً للموضوع ،ولكن أٌضا البنٌة الفوقٌة له .و تتطلب مقالة بهذا الحجم بالضرورة مناقشات موجزة و إستنتاجات
واضحة و صرٌحة فً بعض األحٌان .على أمل أن ٌكون القارئ متفهما ً إذا لم ٌجد الحجة بشكل تفصٌلً فٌها.

و السؤال الذي تطرحه هذه المقالة هو " :هل ٌتم إختطاف الكنٌسة قبل الضٌقة العظٌمة ،أم فً أي وقت فً خاللها ،أم بعد
ذلك؟" و ٌفترض هذا السؤال أن المحنة (  )1هً فترة زمنٌة ممٌزة تختلف عن المسار العام لتارٌخ الكنٌسة ،و أٌضا ً (  )2أنها
ستكون فً المستقبل .و ٌتم مناقشة الموضوعات األوسع نطاقا ً فقط فٌما ٌتعلق بهذا السؤال المركزي.

إسرابٌل .تتبع العدٌد من الكتب تارٌخ العقٌدة التدبٌرٌة الـ
تبدأ المقالة بمناقشة وجٌزة جداً للكنٌسة و
()1
( )dispensationalismو إطروحتها عن األخروٌات.و لن ٌتكرر هذا بتاتا ً
 .ومن رأي هذا الكاتب أن مثل هذه
األبحاث ال تضٌف شٌبا بتاتا ً إلى حقٌقة أو زٌف نقطة معٌنة من العقٌدة .و بالمثل ،و على الرغم من مراجعة كتابات آباء

الكنٌسة األولى الغنٌة بالمعلومات ،إال أنها تنطوي على مفارقة تارٌخٌة بحٌث ٌصعب تصنٌفهم على أنهم ٌتبعون عقٌدة
اإلختطاف ما قبل الضٌقة أو اإلختطاف ما بعد الضٌقة .و كما ٌالحظ والفوورد" ،هم ببساطة لم ٌثٌروا األسبلة التً ٌنطوي
علٌها هذا الصراع ( .)2و بالتالً سٌتم غض النظر عن "الحجة" التارٌخٌة .و لن ٌتم النظر فً التدبٌرٌة إال بقدر ارتباطها
مباشر ًة بهذه الدراسة.

و استنتاجً أن عدداً كبٌراً من القضاٌا و المقاطع التً نوقشت بشأن اإلختطاف غٌر قاطعة تماما .وبإفتراض صدق وجهة
نظر معٌنةٌ ،مكن للمرء أن ٌجد العدٌد من النصوص الكتابٌة التً تعتبر إلى حد ما أو بطرٌقة ما تتفق معها .ولذلك ،فإن ما
تبقى من المقالة ٌتألف من إستعراض لما أعتقد أنها المسابل الربٌسٌة .وهذه هً )1 ( :طبٌعة وغرض الضٌقة )2 ( ،عقٌدة
مجًء السٌد المسٌح فً أي وقت إلختطاف الكنٌسة دون أحداث سابقة منذرة و ( )3مسألة تحدٌد الزمن .وعقب هذه المناقشة ،سأقوم
بتقدٌم مقترحا ً.
ٌتم استخدام التعلٌقات الختامٌة فً هذه الدراسة فً بعض األحٌان لتقدٌم الشكر و العرفان لمصدر ما ،و فً أوقات أخرى
تتضمن مناقشة غٌر مباشرة ذات صلة بهذا الموضوع المطروح.

الكنٌسة و إسرائٌل
ٌجب إعتبار العقٌدة التدبٌرٌة فً أي دراسة مرتبطة بموضوع اإلختطاف ،و ذلك ألنها تعتبر المصدر التارٌخً له ،و إن لم
تكن شرطا ً عقابدٌا ً أساسٌا ً الزما ً لوجهة النظر التً تنادي بعقٌدة إختطاف ما قبل الضٌقة .فالغالبٌة العظمى من معتنقً العقٌدة
التدبٌرٌة هم الٌوم ٌنادون بإختطاف ما قبل الضٌقة ،بل و فً الواقع و حتى وقت قرٌب جداً كان ٌُنظر لألمر على أنه ترابط
الزم( .)3و بسبب هذه العالقة الوثٌقة ،فإن معظم الكتب المدافعة عن اإلختطاف ما قبل الضٌقة تناقش فً األساس صدق نظام
العقٌدة التدبٌرٌة .ثم بشكل عامٌ ،بدأ والفوورد عمله الكالسٌكً مسألة اإلختطاف بمناقشة مطولة لمعنى الكنٌسة والعالقة بٌن
الكنٌسة وإسرابٌل خالل الضٌقة .و بالنسبة لوالفوورد و معظم معتنقً العقٌدة التدبٌرٌةٌ ،عتبر مصداقٌة نظامهم العقٌدي دلٌالً
مهما ً على مصداقٌة عقٌدة إختطاف ما قبل الضٌقة .لذلكٌ ،جب علٌنا أن ندرس بإٌجاز العقٌدة التدبٌرٌة.

و وفقا ً لتشارلز راٌري فً مقالته التدبٌرٌة الٌوم  ،فإن الممٌزات الثالثة لهذا النظام العقٌدي هً (  )1إلتزام تام باألسلوب
"الحرفً" لتفسٌر الكتاب المقدس )2 ( ،مجد هللا بوصفه الموضوع الذي ٌوحد كل الكتاب المقدس ،و ( )3التفرقة بٌن الكنٌسة
وإسرابٌل فً تعامالت هللا مع العالم .من هذه العناصر الثالثةٌ ،عتبر العنصر األخٌر فقط هو المعبر عن إنفراد العقٌدة
التدبٌرٌة .و لذلك سٌتم مناقشة العنصر األخٌر هنا.
و ٌزعم الذٌن ٌؤمنون بالعقٌدة التدبٌرٌة أن هللا لدٌه خطط و برامج منفصلة ألمة إسرابٌل بكٌانها المادي و للكنٌسة فً كل
العصور .وُ لدت الكنٌسة فً ٌوم الخمسٌن (عٌد العنصرة) ،و توقف هللا عن التعامل مع إسرابٌل .و مع ذلك ،سٌأتً وقت
ٌرجع فٌه هللا مرة أخرى إلى شعبه و ٌباركهم .و تقرٌبا ً نتفق جمٌعا ً على أن هذا سٌكون فً وقت الضٌقة و ما بعدها .و (مع
األخذ فً اإلعتبار أن هذا ال ٌُعتبر الدلٌل الوحٌد) سٌتبع ذلك أنه قبل أن ٌرجع هللا مرة أخرى لشعبه إسرابٌل ،سٌأخذ الكنٌسة
فً اإلختطاف .و من ثم فإن "عصر الكنٌسة" ٌُعتبر هو الفترة ما بٌن ٌوم الخمسٌن و اإلختطاف.
و لقد تم ت كتابة عدة حجج لدعم هذا .أولها هو الطابع الفرٌد للكنٌسةٌ .ؤكد الذٌن ٌؤمنون بالعقٌدة التدبٌرٌة النشطاء على
نقطة أن الكنٌسة شعب فرٌد من نوعه ،غٌر منظور تماما ً فً نبوات العهد القدٌم ،و تم تحدٌده بناءاً على مجموعة من
"األسرار" المعلنة للرسل .أحد هذه األسرار األساسٌة هو أن الكنٌسة ٌسكنها المسٌح (كو  .)27-26 :1و ٌدعً والفوورد
أن الروح القدس لم ٌسكن فً قدٌسً العهد القدٌم ،و لن ٌسكن المؤمنٌن خالل فترة األلفٌة ( .)4و ٌعتبر "المسٌح فٌكم" مٌزة
فرٌدة للكنٌسة .و لقد فند هذا الرأي كله لٌون وود فً عمله الروح القدس فً العهد القدٌم  ،و الذي ٌوضح فٌه أن القدٌسٌن
السابقٌن اختبروا تجدٌد ،سكنى ،ختم ،و اإلمتالء بالروح القدس ( .)5و على أساس تعلٌم والفوورد هذاٌ ،زعم الكثٌرون أن
"الذي ٌحجز" فً  2تسالونٌكً  7-6 : 2هو الروح الساكن فٌنا .و عندما ٌتم رفع الكنٌسة المسكونة بالروح القدس (عبر
اإلختطاف) ،حٌنبذ سٌظهر ضد المسٌح .قد ٌكون الروح القدس هو الذي ٌحجز ،و لكن الفقرة الكتابٌة ال تعلّم بفكرة
اإلختطاف ما قبل الضٌقة.

و على األرجح ،فإن السر الربٌسً هو الطبٌعة المركبة للكنٌسة .و كانت حقٌقة أن الوثنٌٌن لهم مكانة متساوٌة مع الٌهود
تعتبر اعالنا ً جدٌداً (أفسس  . )9-1 : 3فال ٌوجد لدى الكنٌسة ،بحسب الذٌن ٌؤمنون بالعقٌدة التدبٌرٌة ،لٌس ٌهود و ال
،)28 : 3
أممٌون ،و لكن مسٌحٌٌن فقط .و على الرغم من أنه فً نفس اآلٌة التً تعلّم أنه لٌس ٌهودي و ال ٌونانً (غل
ٌقول الكتاب المقدس "لٌس هناك ذكر أو أنثى" فهل علٌنا بذلك أن نفهم أن الكنٌسة لكال الجنسٌن؟
و تتعلق هذه المشكلة برمتها بسوء فهم كلمة "سر" .و أعتقد أنه من األفضل فهم هذه الكلمة فً تعلقها بمفهوم اإلعالن
التدرٌجً.حقاً ،أن ما تم إعالنه لم ٌكن لم ٌُعرف على هذا النحو فً األزمنة السابقة ،و لكنه قد ٌكون أٌضا ً صحٌحا ً .لم ٌكن
لمؤمن العهد القدٌم أي فهم بعمل الروح القدس ،و لكنه اختبره .فأهلل ٌستطٌع أن ٌفعل و فعل أمور كثٌرة دون معرفتنا .ألن
فهمنا بالكاد ٌمكن أن ٌكون مقٌاسا ً ألعمال هللا.
و ال ٌمكن لمفهوم الطبٌعة الفرٌدة للكنٌسة أن ٌُستخدم لدعم النموذج التدبٌري .ففً رومٌة ٌ ،11تحدث بولس عن البار بشكل
مجازي على أنه شجرة تم قطع أغصانها أوالً ثم تم تطعٌمها فٌها مرة أخرى .و ٌوحً هذا التعبٌر المجازي بقوة باستمرارٌة
تمتد عبر الزمن حٌث آمن الٌهود (فترة العهد القدٌم)  ،و زمن كل من الٌهود و األمم الوثنٌون (عصر الكنٌسة) ،و الفترة التً
سٌعود فٌها كثٌر من الٌهود للرب (فترة الضٌقة) .و من المثٌر لإلهتمام ،فإن ألفا ماكلٌن ،و هً مؤمنة بالعقٌدة التدبٌرٌة ،فً
كتابها عن رسالة رومٌة تقول (على أساس الحقابق البستانٌة):
 ...إذا تم تطعٌم الٌهود فً شجرة الزٌتون ،فإنهم ال ٌزالوا ٌهود  .و عندما ٌتم وضع األمم فٌها ،فإنهم ال ٌزالوا أمم
()6
وثنٌٌن .ولكن لٌس هذا صحٌحا ً عن الكنٌسة ،ألن فً جسد المسٌح ال وجود لٌهودي و ال أممً ...
لقد شهدنا بالفعل المغالطة فً اقتباس غالطٌة  28 :3إلثبات الطبٌعة الفرٌدة للكنٌسة .تنبأ ٌسوع المسٌح فً كثٌر من األحٌان
عن معمودٌة الروح القدس ،و ٌبدو هذا أنه العمل الجدٌد الذي تم فً العنصرة .بالمعمودٌة ،انضمت أنواع مختلفة من الناس -
عرقٌا ً واجتماعٌا ً و جنسٌا ً  -إلى جماعة مؤمنة واحدة .و لقد تم تمكٌن الكنٌسة أٌضا ً فً عٌد العنصرة إلعالن رسالة
الخالص ،و لكن حتى هذا ٌعتبر تغٌٌر كمً ال تغٌٌر نوعً فً تعامالت هللا السابقة .فً أوقات سابقة خول هللا أفراد ألداء
()7
مهام محددة؛ لكن فً العنصرة ،كوَّ ن جٌشا ً قوٌا ً عظٌما ً من الشهود.
و لإلٌجاز ،تستند التدبٌرٌة على التمٌٌز الواضح بٌن الكنٌسة و اسرابٌل .فالكنٌسة كٌان فرٌد من نوعه ،جسد المسٌح ،ال
ٌوجد فٌها ٌهودي وال أممً .الكنٌسة وحدها ٌسكنها الروح القدس ،و تم الوعد لها وحدها باإلختطاف .وُ لدت الكنٌسة فً
العنصرة ،و سوف تترك األرض فً اإلختطاف .بٌنما إسرابٌل  ،من الناحٌة األخرى ،تم رفضها كأمة فً الوقت الراهن ،و
لكن عندما ُتختطف الكنٌسة ،سٌتعامل هللا مرة أخرى مع شعبه.
نشدد على أن
و اآلن فإن اعتراضنا على هذا النموذج لٌس إصرارنا على أن الكنٌسة و اسرابٌل هما ذات الكٌان .و لكننا
األبرار فً جمٌع العصور قد تمتعوا بنعمة الروح القدس .فً العنصرة  ،وصل هللا مرة أخرى للعدٌد من الشعوب ،لكنه لم
ٌنقض اسرابٌل .فاإلعالنات الجدٌدة" ،األسرار" ،تنطبق على جمٌع المؤمنٌن (الذٌن كانوا إلى حد كبٌر ٌهود فً ذلك الحٌن) .
و تعتبر التكهنات بإرتداد الٌهود و رجوعهم فً النهاٌة هً ببساطة ذات طبٌعة تارٌخٌة ،و لٌست الهوتٌة على اإلطالق .فً
وقت ما ،كان معظم المؤمنٌن ٌهود .و فً وقت ما فً المستقبل ،سٌكون معظم الٌهود مؤمنٌن .فً غضون ذلك ،ستشكل األمم
األغلبٌة فً الشركة الحقٌقٌة للمؤمنٌن .
و فً زمن مبكر مثل أٌام موسى ،كان هللا قد لمح لحقٌقة أنه ٌوما ً ما سٌبارك األمم (سفر التثنٌة  .)21 : 32و فً ذلك الوقت،
تنبأ هللا باستراتٌجٌة لمباركة األمم لكً ٌثٌر غٌرة الٌهود فٌرجعوا إلى هللا .و بدأ فً تنفٌذ هذه الخطة فً القرن التاسع قبل
المٌالد اثناء خدمة إٌلٌا و ألٌشع (لوقا  .)27-24 :4و عندما تركت المملكة الشمالٌة هللا ،تحول هللا عنهم و بارك أفراد
أممٌٌن .و فً القرن التالً أرسل هللا ٌونان إلى اآلشورٌٌن المكروهٌن لدعوتهم إلى التوبة .مرة أخرى ،أثار هذا غٌرة الٌهود.
ٌزور
ثم فً أواخر القرن الثامن ،فً عهد الملك آحاز الشرٌر ،تنبأ إشعٌاء بأٌام سٌتجاهل هللا فٌها "البستان" (إسرابٌل) و
"البرٌة" (األمم) .و تم تسجٌل هذه النبوءات فً إشعٌاء  17 : 28و  .15 : 32و فً وقت الحق فً السفرٌ ،وبخ هللا
إسرابٌل ،و ٌتحول إلى شعب ال ٌسعى إلٌه ( إشعٌاء  .)2-1 : 65و فهم بولس هذا النمط فً عمل هللا خالل أٌامه و بالتالً
حاول تعظٌم عمله بٌن األمم (رومٌة  .)14-11: 11و هكذا ٌمكن ترسٌخ أن ما ٌسمى "بعصر الكنٌسة" لٌس نبوة "مجهولة"
أو ظرف غٌر متوقع ،بل كان تطور منطقً لخطة عمل هللا الظاهري .و عندما ٌأتً ملء األمم ،سٌتم حٌنبذ خالص كل
إسرابٌل.

و تأسٌسا ً على هذه المناقشة ،ال ٌمكن اإلستشهاد بالعقٌدة التدبٌرٌة كدلٌل على اإلعتقاد باإلختطاف ما قبل الضٌقة .و ذلك
ألن وقتا ً طوٌالً قد مضا على إقتران الفكرتٌن ،و السؤال المطروح اآلن هو :هل هناك أسباب تجعلنا نتمسك بعقٌدة اإلختطاف
ما قبل الضٌقة بصرف النظر عن محددات العقٌدة التدبٌرٌة؟ وأعتقد أنه توجد أسباب ،و سوف ٌتم مناقشة هذا فً اآلتً.

طبٌعة الضٌقة العظٌمة
واحدة من الحجج الربٌسٌة المنصوص علٌها فً صالح موقف الذٌن ٌقولون بإختطاف ما قبل الضٌقة هى طبٌعة الضٌقة
العظٌمة و الغرض منها ،و ٌشمل هذا على غرض من شقٌن )1 ( :أنه سٌكون وقتا ً لتعامل هللا مع إسرابٌل ،و ( )2أنه سٌكون
وقتا ً لعقاب هللا للعالم غٌر المؤمن.
ُتفهم الضٌقة العظٌمة تارٌخٌا ً بعدة طرق .فعلى أساس المقاطع التً تعلم بالتجارب المستمرة للكنٌسة ،قد أصر بعض من
الذٌن ٌنادون بإختطاف ما بعد الضٌقة بأن العبارة لٌست مصطلحا ً فنٌاً ،ولكنها مجرد تشٌر إلى المسار العام لتارٌخ الكنٌسة –
التجارب و الضٌقات المستمرة للكنٌسة .فً اآلونة األخٌرة ،كان هناك اعترافا ً بالمفهوم المستقبلً  -أن وقت الضٌقة
راض تماما بوصف نبوءة دانٌال للـ  70أسبوعا ً
العظٌمة الذي لٌس له مثٌل مازال بعد فً المستقبل .و ٌعتبر هذا الكاتب
ٍ
على أنها متعلقة بالضٌقة العظٌمة (دانٌال  .)8()27-24 : 9و بناءاً على هذا التفسٌر ،فإن هناك مدة من الزمن هً سبع
سنوات مازالت فً المستقبل و تسمى فترة الضٌقة .و ستبدأ هذه الفترة "بربٌس" ٌصنع عهداً ثابتا ً مع إسرابٌل .و ٌستلزم هذا،
بالطبع ،إعادة تأسٌس دولة إسرابٌل و كذلك إعادة تأسٌس العبادة فً هٌكل أورشلٌم .و تقرٌبا ً فً منتصف فترة السبع سنوات
هذه ،الربٌس (دانٌال  ،)26 :9و ٌدعى فً أماكن أخرى "القرن الصغٌر" ،و "الوحش" ،و "ضد المسٌح" ( دانٌال ،8: 7
25 ،24 ،21؛ رؤٌا 10 -1 : 13؛ رسالة ٌوحنا األولى  ، )18: 2سوف ٌكسر المعاهدة ،و ٌتسبب فً وقف العبادة فً
الهٌكل (دانٌال  )27: 9و ٌنقلب على إسرابٌل .فً ذلك الوقت ،أو لٌس فً وقت طوٌل بعد ذلك ،سٌقٌم هذا الربٌس وثنا ً فً
ذات هٌكل هللا ،و سوف ٌؤدي ذلك ألسوأ اضطهاد (دانٌال 27 : 9؛  ،12-11 : 12و متى  ،28-15 : 24رسالة تسالونٌكً
الثانٌة  .)4-3: 2و طوال السنوات السبع سوف ٌسكب هللا أحكاما ً على العالم ،و سٌزٌدها فً الشدة و السرعة (رؤٌا .)18-6
و سوف تكون قمة األحداث هى عودة ٌسوع المسٌح بقوة و مجد عظٌم لتدمٌر ضد-المسٌح و جٌوشه و إقامة ملكوته على
األرض (أشعٌاء  ،4 : 11رسالة تسالونٌكً الثانٌة  ،8 : 2رؤٌا .)19
الشواهد الكتابٌة للضٌقة العظٌمة هً كما ٌلً :دانٌال  36 : 11 ،27 :9حتً  ،13 : 12متى  28-15 :24و ما ٌشابهه فً
باقً األناجٌل ،و رؤٌا  .18-6و ٌستشهد والفوود أٌضا ً بسفر التثنٌة  31-30 :4و إرمٌا  ،11-4: 30و لكن ٌعتقد باٌن و
العدٌد من اآلخرٌن أن هناك تحقٌق كامل لهذه المقاطع فً السبً البابلً و العودة فً القرن السادس قبل المٌالد  .9و مع ذلك،
و استناداً فقط على المقاطع أعاله و نموذج السبع سنوات المقترح ،فمن الواضح أن إسرابٌل كأمة هى فً مركز الصدارة.
ٌقدم الذٌن ٌؤمنون بالعقٌدة التدبٌرٌة ،بطبٌعة الحال  ،الكثٌر من هذا ،و ٌجب أن نتفق بالتأكٌد أنه صحٌح .سٌقوم هللا بالكثٌر
جداً من العمل مع أمة وطنٌة خالل فترة الضٌقة .ولكن السؤال هو :هل سٌكون هناك آخرون ،غٌر الٌهود ،فً خطة عمل
هللا؟
يتفق الجمٌع على أنه سٌكون مؤمنٌن غٌر ٌهود خالل فترة الضٌقةٌ .ذكر الرب ٌسوع فً عظته على جبل الزٌتون كلمة
"المختارٌن" فً ثالثة أماكن (متى  .)31 ،24 ،22 : 24و ٌتحدث سفر الرؤٌا عن "قدٌسٌن" فً عدة مناسبات ،و هم
بوضوح لٌسوا الٌهود (رؤٌا 18 : 11؛ 10 ،7: 13؛ 12: 14؛ 6: 16؛ 6 : 17؛  . )24 : 18و تناقش العدٌد من الكتب
مدى أهمٌة هذه الكلمات ،و ال ٌكل الذٌن ٌنادون بالتدبٌرٌة أبدا من اإلستشهاد بغٌاب كلمة "كنٌسة" فً كل فقرة تتكلم عن
الضٌقة .و ٌعتبر هذا بالنسبة لً بمثابة أن تكون حرفٌا ً متجنبا ً للقضٌة األساسٌة .و النقطة األساسٌة هى أنه ،على الرغم من
أن إسرابٌل تحتل مركز الصدارة ،إال أن المؤمنٌن اآلخرٌن موجودونٌ .تعرضون إلضطهاد شدٌد ،و لكن البعض من
الواضح ٌظل على قٌد الحٌاة .و بالتالً لٌس هناك ما ٌؤكد فً حد ذاته أن هؤالء المؤمنٌن ال ٌمكن أن ٌكونوا الكنٌسة.
وفٌما ٌتعلق بهذا ،توجد حجة كثٌراً ما تتكرر بشأن "الغضب" و "الضٌقة" .فالكنٌسة قد تم وعدها بالنجاة من الغضب
(رومٌة  ،9 : 5رسالة تسالونٌكً األولى  .)9 : 5 ،10 : 1و فً رؤٌا ٌوحنا  18 : 11 ،17-16 : 6و  ،19 : 16مذكور
أن أحداث الضٌقة ستكون بمثابة تعبٌراً عن غضب هللا ضد عالم غٌر مؤمن .و بالتالً – كما تستمر الحجة ٌ -جب أن ُترفع
الكنٌسة على ما ٌبدو لكً ٌظهر الغضب .و ٌجٌب الذٌن ٌنادون بإختطاف ما بعد الضٌقة على هذا بطرق مختلفةٌ .حاول
جندري أن ٌنقل هذه المقاطع من سفر الرؤٌا إلى ذات األٌام األخٌرة من الضٌقة ( .)10و ٌعترف الد بأن هللا فً الواقع ٌقوم
بتنفٌذ غضبه ،ولكن فً نفس الوقت ٌقوم بحماٌة شعبه ( .)11و ٌستشهد بالضربات على مصر باعتبارها شبٌه لنفس األمر
(خروج .)12-7

وأعتقد أن الحقٌقة قرٌبة من تلك التً اقترحها الد .ففً رسالة تسالونٌكً األولى ٌ 16 : 2قول بولس الرسول أن هللا قد أنزل
غضبه على ٌهود جٌله ،و مع ذلك كان من الواضح أن الكنٌسة موجودة فً نفس الوقت .و أٌضاً ،من المثٌر لإلهتمام أننا
نالحظ أن هذه الفترة تسمى ضٌق و ضٌق عظٌم ،و الكلمة تستخدم بإنتظام عن اختبار الكنٌسة (على سبٌل المثال ،أعمال 14
 .)22 :و ٌتم استخدام العبارة الفنٌة "الضٌقة العظٌمة" مرتٌن فقط (متى  ،21 : 24رؤٌا  .)14 : 7و تشٌر العبارة امتداداً
للكمٌة ال للنوعٌة .و مرة أخرى ،ال أحد ٌستطٌع أن ٌنكر أن المؤمنٌن سوف ٌمرون فً الضٌقة ،و بالتالً ال ٌوجد أي سبب
إلستبعاد الكنٌسة فً حد ذاتها.
واحدة من الخصابص العظٌمة لفترة الضٌقة هى أن هللا سٌتعامل مرة أخرى مع إسرابٌل .و لكن ال ٌوجد سبب إلنكار أن
الناجٌٌن من الكنٌسة لن ٌمروا أٌضا فٌها كوقت للتنقٌة و التطهٌر .و فً الواقع ،فإن غضب هللا سوف ٌُسكب على عالم غٌر
مؤمن ،و نتفق جمٌعا ً على أن بعض "القدٌسٌن" سٌخضعون إلختبار عظٌم .و هؤالء القدٌسون ٌمكن أن ٌكونوا الكنٌسة.
وبالتالً ،فإن طبٌعة و غرض الضٌقة ال ٌمكن أن تكون حجة كافٌة و حاسمة فً مسألة اإلختطاف.
كما ٌنبغً اإلشارة هنا إلى أن الرغبات الشخصٌة لطالبً السؤال ال عالقة لها بالموضوع .و ٌتهم الذٌن ٌنادون بإختطاف ما
بعد الضٌقة أحٌانا اآلخرٌن بأن لهم "مواقف متأرجحة" فٌما ٌتعلق باالٌمان وباألخروٌات .وٌقال أن الذٌن ٌنادون بإختطاف ما
قبل الضٌقة أنهم مسٌحٌٌن ضعفاء غٌر قادرٌن و غٌر راغبٌن فً توقع الضٌقة .إن المؤمنٌن الذٌن ٌنادون بإختطاف ما قبل
الضٌقة ٌندبون الهواجس المرضٌة لموقف الذٌن ٌنادون بإختطاف ما بعد الضٌقة و ٌصدمون بسبب الهجوم على شخصٌة هللا.
(كٌف ٌمكن أن ٌُتهم هللا أنه ٌجعل أوالده ٌمرون خالل كل ذلك؟) .هذه النقطة ،بطبٌعة الحال ،ال عالقة لها برغباتنا و تمنٌاتنا
بتاتا ً .و كما قال الد نفسه" ،جمٌعنا نرٌد أن ٌكون ما قبل الضٌقة" ( .)12و لكن السؤال هو :ماذا ٌعلمنا الكتاب المقدس؟ تؤخذ
فكرة والفوود بعٌن اإلعتبار ،على الرغم من أن العدٌد من الذٌن ٌنادون بإختطاف ما بعد الضٌقة ٌدعون للتقلٌل من شدة
()13
الضٌقة نفسها.
و بإختصار ،فإن األغراض المعلنة للضٌقة ،و هى ،عودة هللا مرة أخرى للٌهود كأمة ،و تنفٌذ غضبه على الشعوب الرافضة
للمسٌح ،ال تتعارض تماما مع بقٌة الكنٌسة التً تمر فً الضٌقة و نٌران تطهٌر  ،و بعد ذلك تنتصر علٌها بنعمة هللا .إن
األساس الوحٌد لحسم موضوع اإلختطاف فً هذا االختبار سٌكون التطبٌق الصارم للنموذج التدبٌري ،و هو ما قد درسناه
سابقا ً و رفضناه على أنه غٌر حاسم .بعبارة أخرىٌ :مكن للجمٌع أن ٌوافقوا على سبع سنوات الضٌقة اآلتٌة فً المستقبل ،و
ٌمكن للجمٌع اعتماد نفس المخطط العام لألحداث كما هو معلن فً النصوص الكتابٌة ذات الصلة ،و ٌمكن للجمٌع اإلتفاق
على أن إسرابٌل كأمة ستكون مرة أخرى فً دابرة الضوء ،و ٌمكن للجمٌع الموافقة على األهوال التً لم ٌسبق لها مثٌل التً
لهذه الفترة ،و مع ذلك و على هذا األساس ال ٌتفقون على الوقت المحدد لإلختطاف.

عقٌدة وشاكة مجًء المسٌح فً أي وقت دون أحداث سابقة منذرة الـ IMMINENCY
فً رأي هذا الكاتب ،فإن آراء الذٌن ٌنادون بإختطاف ما قبل الضٌقة برمته ٌقوم أو ٌسقط بناءاً على الفهم الصحٌح لعقٌدة
وشاكة مجًء المسٌح فً أي وقت دون أحداث سابقة منذرة .فإذا تم التخلً عن المعتقد الربٌسً للذٌن ٌنادون بالتدبٌرٌة – و هو
التمٌٌز بٌن إسرابٌل والكنٌسة ،فمن ثم فإن ضرورة فكرة إختطاف ما قبل الضٌقة تكون غٌر موجودة بناءاً على هذه األسس.
و كذلك فإن طبٌعة الضٌقة ،إذا ما جُردت من إٌحاءات الذٌن ٌنادون بالتدبٌرٌة ،تكون أٌضا ً غٌر حاسمة .و لكن من الممكن
أن نتمسك بفكرة إختطاف ما قبل الضٌقة على أساس عقٌدة وشاكة مجًء المسٌح فً وقت دون أحداث سابقة منذرة وحدها ،و
ٌجب علٌنا اآلن أن نوجه اهتمامنا نحو هذا السؤال.
و من المثٌر لإلهتمام أنه حتى والفوود ،المؤمن بالعقٌدة التدبٌرٌةٌ ،رى المسألة برمتها ،فً جذورها ،بإعتبارها موضوع
عقٌدة وشاكة مجًء المسٌح فً أي وقت دون أحداث سابقة منذرة .و نحن نالحظ  ،على سبٌل المثال:
 ...عقٌدة وشاكة مجًء المسٌح فً أي وقت دون أحداث سابقة منذرة  ،التً تعتبر قلب اإلٌمان بفكرة إختطاف ما قبل
()14
الضٌقة...
بالنسبة للجزء االكبر ،فإن األدلة الكتابٌة على عقٌدة وشاكة
()15
تعادل الدلٌل على فكرة إختطاف ما قبل الضٌقة.

مجًء المسٌح فً أي وقت دون أحداث سابقة منذرة الٌوم

و من الناحٌة العملٌة ،فإن التخلً عن عودة المسٌح ما قبل الضٌقة هو بمثابة التخلً عن الرجاء فً مجٌبه الوشٌك
()16
فً أي وقت دون أحداث منذرة.
مما ال شك فٌه ،فإن رأي الكتاب المقدس عن عقٌدة مجًء السٌد المسٌح فً أي وقت دون أحداث سابقة منذرة هً القضٌة
المطروحة.
كلمة "وشٌك" لم تظهر فً الكتاب المقدس ابداً .و تستند هذه العقٌدة على العدٌد من الكلمات و الفقرات األخرى (.)17
و ٌقوم تعرٌف القاموس الذي استشهد به باٌن بتعرٌف الكلمة بأنها "تهدٌد وشٌك؛ فوق رأس المرء؛ جاهز أن ٌسقط
()18
علٌه؛ على وشك الحدوث؛ مقبل فً فترة وجٌزة ".
و ٌمكن النظر للحجة فً كامل قوتها فً كالم ج بارتون باٌن .فبعد مناقشة مستفٌضة لمعنى عقٌدة وشاكة
أي وقت دون أحداث سابقة منذرةٌ ،قترح التفسٌر "الكالسٌكً":

مجًء المسٌح فً

عدم ٌقٌنٌة حقٌقٌة لوقت ظهور الرب ٌتضمن إمكانٌة أنه قد حان اآلن ،و هذا هو مجموع و جوهر العقٌدة
()19
الكالسٌكٌة لمجًء المسٌح فً أي وقت دون أحداث سابقة منذرة .
قد ال ٌكون بعد فترة من الوقت ،و لكن قد ٌكون هذه اللٌلة!

()20

فحوى موقفه هو أننا ال نستطٌع أن نجزم بأن الضٌقة ال تزال فً المستقبل ،ألنه على أساس العدٌد من المقاطع الكتابٌة
"الصحٌحة" ،فإننا ٌجب أن ننظر للرب  ،ال ألحداث أو عالمات معقدة .وتشمل هذه المقاطع  :متى  13 : 25-42 : 24و ما
ٌشابهها؛ لوقا 40-36 : 12؛ رومٌة 25 ،23 ،19 : 8؛ رسالة كورنثوس االولى 7 : 1؛ فٌلبً  5 : 4 ،20 :3؛ رسالة
تسالونٌكً األولى 10-9 : 1؛ رسالة تٌطس 13-12 : 2؛ ٌعقوب 8-7 : 5؛ ٌهوذا 21؛ و رؤٌا  .15 : 16فإذا ما كانت هذه
الفقرات لها أي صالحٌة حقٌقٌة ،كما ٌقول باٌن ،فمن الممكن أن ٌعود الرب فً أي لحظة  -حتى الٌوم .و بالتالً ٌمكن النظر
لألمر ،كما فً قضٌة باٌن نفسه ،أنه من الممكن أن نرفض العقٌدة التدبٌرٌة و مع ذلك نتمسك بقوة بعقٌدة إختطاف ما قبل
الضٌقة( .على الرغم من أن باٌن ٌسمً رأٌه بإختطاف ما بعد الضٌقة ،إذ ٌرى أن الضٌقة قد تمت خالل تارٌخ الكنٌسة).
و بالنسبة لً ٌعتبر هذا بمثابة نقطة التوتر الحقٌقٌة و الخط الفاصل الحقٌقً .فمن ناحٌة ،نشعر بقوة عقٌدة وشاكة
المسٌح فً اي وقت دون أحداث منذرة  ،كما هو موضح أعاله ،ولكن من جهة أخرى نرى إمكانٌة كتابٌة حقٌقٌة لتجربة عظٌمة
مازالت فً المستقبل .الحل الذي قدمه باٌن كان بتجاهل األمر األخٌر كحدث معترف به .و ٌسعى اآلخرون لفهم عقٌدة
وشاكة مجًء المسٌح فً أي وقت دون أحداث منذرة بطرٌقة مختلفة .و ال ٌزال البعض اآلخر ٌتمسك بفكرة إختطاف ما قبل
الضٌقة .إال أن هناك حاجة ماسة لوجود التسامح و الحفاوة من قبل جمٌع األطراف ،ألن التوتر حقٌقً و كتابًٌ .عتبر باش
من معتنقً فكرة إختطاف ما قبل الضٌقة ،و لكنه ٌناضل فً األمر أٌضا ً:

مجًء

دعونا نبقى ٌقظٌن جداً حول هذا األمر و لنكن مكتفٌن باإلنطباع العام .لم ٌعتبر هللا أنه من المفٌد أن ٌقدم لنا
معلومات أكثر دقة عن وقت اإلختطاف ،ربما للسبب التالً :انه ال ٌرٌدنا أن ننام و نحن على ٌقٌن شدٌد بأننا لن نمر
بجمٌع األحكام الصادرة فً النهاٌة .فهو ٌرٌد بالتأكٌد تشجٌعنا لننظر نحو المستقبل بفرح بوعده بأن الخالص
()21
مضمون .لكنه ٌذكرنا أٌضا ً بأن القضاء سٌبدأ فً بٌت هللا ،و أن هذا القضاء سٌكون مروع.
ناقشت العدٌد من الكتب الكلمات الٌونانٌة المرتبطة باألمر ( .)22و لكن نظراً ألن هذه المعلومات مطولة جداً فلن
نتضمنها هنا ،ولكن اإلنطباع العام مفٌد للغاٌة .و كما ٌالحظ باٌن ،أن الكلمات تقع فً مجموعتٌن  -كلمات المشاهدة
و كلمات اإلنتظار .و ٌعترف باٌن بأن كل ما ٌتطلبه موقف الذٌن ٌنادون بإختطاف ما بعد الضٌقة؛ هو أن الكلمات
تشٌر الى الٌقظة واإلستعداد ،والتوقع ،دون إشارة محددة إلى وقت .لكنهٌ ،صر على أن هدف و موضوع هذه
األفعال هو الرب نفسه ،و بالتالً ٌتم الحفاظ على عقٌدة مجًء السٌد المسٌح فً أي وقت دون أحداث منذرة.
و الحجة  ،إذن ،هى كالتالً :إذا كنا ُنحض أن نكون فً حالة تأهب و إنتظار لظهور الرب من السماء ،إذن فال ٌمكن
أن ٌكون هناك أي أحداث متداخلة ٌمكن توقعها و ذات تطبٌق محدد قابل لإلختبار .خالف ذلك ،نحن نبحث عن
العالمة ،و لٌس الرب .و كثٌراً ما ٌستشهد الذٌن ٌنادون بعقٌدة إختطاف ما بعد الضٌقة بتنبؤات محددة مثل استشهاد
بطرس ،سقوط أورشلٌم ،و رحلة بولس المعلنة إلى روما كدلٌل ضد فكرة وشاكة مجًء المسٌح فً أي وقت دون أحداث
منذرة .و ٌجادل والفوود و غٌره بقوة ضد هذه الحجة بطرق مختلفة ،و لكن ال أعتقد أن القضٌة تكمن هنا .فوالفوود
نفسه ٌعترف بأن كل ما ٌتطلبه موقف الذٌن ٌنادون بعقٌدة إختطاف ما بعد الضٌقة هو "بضع سنوات" فقط ( .)23لكن

بالفرض جدالً أن كل هذا صحٌح ،فمن الممكن القول أن اإلختطاف بات وشٌكا ً حقا ً منذ نهاٌة العصر الرسولً و ما
بعده .فقد تمت كل التنبؤات المذكورة بشكل منتظم منذ هذا الوقت .و بالتالً فإن الجواب ال ٌكمن هنا.
و لقد تم تقدٌم التعلٌم الربٌسً على قرب مجًء المسٌح من الرب ٌسوع نفسه فً عظته على جبل الزٌتون (متى : 25-36 : 24
13؛ مرقس  ،37-32 : 13لوقا  )36-34 : 21و فً مناسبة سابقة (لوقا  .)48 - 35 : 12و كان ٌتم التركٌز على فكرة
اإلستعداد لمجٌبه بشكل قوي .فال توجد أي إشارة ألحداث فاصلة على اإلطالق .و ٌعتبر هذا فً صالح قرب مجٌبه المطلق .ومع
ذلك ،فً كل فقرةٌ ،قارن ٌسوع الذي ٌنتظرونه و على استعداد مع أولبك الذٌن لٌسوا على استعداد ،و بالتالً ٌصابون بالدهشة.
و ٌختبر غٌر المستعدٌن فجابٌة مجٌبه .و هذا ٌعنً أن أولبك المشغولٌن عن عمل الرب قد ٌفاجأون إلى حد ما فً اللحظة الدقٌقة
(متى  .)6-5 : 25و بالتالً قد ٌكون من األفضل فهم قرب مجًء الرب لٌس من جهة الزمان و لكن من جهة األخالق .فالتركٌز
لٌس على اإلعالن المطلق عن اللحظة (على الرغم من ال إنسان سٌعرف الٌوم و ال الساعة) و لكن على االحوال األخالقٌة ألولبك
الذٌن ٌختبرون هذا .سٌأتً الٌوم كلص على غٌر المستعدٌن لذلك .حتى فً تعرٌف القاموس ،إن الطبٌعة المهددة و المنذرة لهذا
الحدث قوٌة .و ٌدعم بولس الرسول هذا الفهم لقرب مجًء الرب فً تسالونٌكً األولى " :11- 2 :5وأما أنتم أٌها اإلخوة فلستم

فً ظلمة حتى ٌدرككم ذلك الٌوم كلص٥ .جمٌعكم أبناء نور وأبناء نهار .لسنا من لٌل وال ظلمة٦ .فال ننم إذا كالباقٌن ،بل لنسهر
ونصح".

دعونا ننظر بعد ذلك فً مسألة األحداث المتداخلة ،كما لو كانت أساسٌة فً موقف الذٌن ٌنادون بإختطاف ما بعد الضٌقة
(فترة مستقبلٌة للضٌقة العظٌمة)ُ .زعم أن الفرد ٌفشل فً البحث عن الرب نفسه ،و لكنه ٌسعى للعالمات – و أبرزها،
ظهور ضد-المسٌح .وهكذا ٌقال أنه من المستحٌل أن ننتظر حقا ً للرب .و لكن قد ٌكون من المفٌد فٌما ٌخص هذه النقطة أن
نقدم توضٌحا ً تصوٌرٌا ً.
عندما تصبح المرأة حامال ،تبدأ هى و زوجها فً التطلع لوالدة الطفلٌ .فكران فً األسماءٌ ،شترٌان مختلف الضرورٌات،
ٌعدان الحضانة ،و ٌتطلعان بترقب إلى والدة الطفل .و هى أٌضاً ،تالحظ بعناٌة صحتها و النظام الغذابً فً ضوء والدة
الطفل .و اآلن كل مٌالد ٌرافقه والدة ،و هو وقت معاناة شدٌدة لألم .و أٌضا ً هذا األمر ٌتم التفكٌر فٌه ،و ربما حتى
اإلستعداد له (عن طرٌق تمارٌن التنفس ،الخ) .إال أن األم ال تعٌش لمدة تسعة أشهر تحت ظالل تلك الفترة القصٌرة من
المعاناة .بل على العكس ،انها تتطلع بشوق للطفل الولٌد .و مع ذلكٌ ،تضمن حدث المٌالد معاناة الوالدة.
وأعتقد أنه من الممكن لنا تماما ً أن نفهم قرب مجًء الرب بهذه الطرٌقة .فٌمكن للذي ٌنادي بإختطاف ما بعد الضٌقة أن ٌقول
بشكل مشروع انه ٌتشوق لعودة الرب ،على الرغم من أنه ٌتوقع أٌضا ً أحداث معٌنة مسبقا ً .انه ٌتطلع لحدث عودة المسٌح،
ولكن ذلك ال ٌعنً أن الحدث األول المطلق فً التسلسل هو ظهوره .بالتالً ،أعتقد أن معظم اآلٌات المذكورة بإنتظام إلثبات
قرب المجًء و وشاكته هى ببساطة ال تتناول فكرة األحداث المتداخلة .أنها تكون حجة من الصمت (على سبٌل المثال،
ٌوحنا .)3-1 : 14
و بالتأكٌد بعد فترة دامت ما ٌقرب من  2000سنة ،فإن السنوات القلٌلة القصٌرة المحٌطة بعودة المسٌح ٌمكن النظر الٌها فً
الكتب المقدسة على أنها حدث ربٌسً واحد ،على الرغم من أنها تضم فً الواقع عدة أحداث مترابطة .وبالتالً ،فإننا نرى
فً الكتاب المقدس العدٌد من النصابح لترقب مجٌبه ،وكذلك بعض األحداث المعلنة بوضوح و المؤدٌة إلٌه (آالم الوالدة /
المخاض ،كما استخدمنا فً التوضٌح السابق)ٌ .مكننا التطلع لألول ،على الرغم من توقعنا لألخٌر.
و للتلخٌصٌ ،مكن أن نفهم وشاكة مجٌا الرب بطرٌقتٌن .لفهمها بشكل مطلق ٌعنً قبول فكرة إختطاف ما قبل الضٌقة ،إذا
ما اعتبرنا الضٌقة مازالت فً المستقبل .ومع ذلك ،إذا فهمنا وشاكة مجًء الرب على أنها حث على الٌقظة و تحذٌراً شدٌد
اللهجة لغٌر المستعدٌن ،فتكون متوافقة مع فكرة إختطاف ما بعد الضٌقة.

التسلسل الزمنً
بشكل ما ،ال شًء فٌما ناقشناه حتى اآلن ٌعتبر حاسما ً فً الرد على سؤالنا .فقد رأٌنا أن كل رأي ٌمكن ان ٌكون متوافقا ً مع
إما فكرة إختطاف ما قبل الضٌقة أو إختطاف ما بعد الضٌقة .ومع ذلك  ،بعد التخلً عن خلفٌة اإلٌمان بالعقٌدة التدبٌرٌة،
ً
خاصة وشاكة و قرب مجًء الرب  -ثبت أنهما
فالحجتان الربٌسٌتان لصالح فكرة إختطاف ما قبل الضٌقة  -طبٌعة الضٌقة و
غٌر قاطعتٌن .و اآلن ننتقل للسؤال األكثر ارتباطا ً بأطروحتنا األصلٌة ،مسألة ترتٌب األحداث.

ٌقدم جورج الد مالحظة مهمة فً بداٌة دراسته:
فً معظمها ،إن كلمة هللا لٌست صرٌحة حول ترتٌب األحداث ...و تنشأ مشاكلنا عندما نبدأ فً طرح أسبلة لم تكن
()24
فً أذهان كاتبً الوحً.
و بعد قولنا هذا ،مع ذلك ،فإننا سنتفحص فقرتٌن فً الكتاب المقدس التً تقدم لنا بعض التسلسل ألحداث نهاٌة
الزمان .هذه المقاطع هً متى  24و تسالونٌكً الثانٌة .2
و مع اإلشارة لهذه المسألة الدقٌقة ،لقد تناولت الكتاب المقدس على النحو التالً :لم ٌقدم لنا العهد القدٌم أي معلومات
محددة بشأن هذه المسألة (مع احتمال استثناء أشعٌاء  .)20-19 : 26و تم بناء تعلٌم العهد الجدٌد على عظة جبل
الزٌتون على النحو الوارد فً متى  .24و بقٌة الرسابل ،إذا كان له صلة على اإلطالق بالتسلسل ،فهى مأخوذه من
هذا المصدر ( .)25و ٌعتبر سفر الرؤٌا أٌضا ً مؤكداً إلى حد كبٌر فً طبٌعته و ٌتسق مع تعالٌم المسٌح على جبل
الزٌتون .
فً متى ٌ 15 : 24قدم ٌسوع أول إشارة محددة تتعلق بعودته .و هى ظهور رجسة الخراب فً المكان المقدس.
ستكون عالمة ال لبس فٌها ،و ستكون إشارة للهرب فً الحال .و تستمر الفقرة ،واصفة األحداث "بالضٌقة العظٌمة"
(آٌة  .)21و فً اآلٌة  ،29تظهر هذه الكلمات الدالة على التسلسل" ،و للوقت بعد ضٌق تلك األٌام" .ثم تصف اآلٌة
مختلف العالمات الفلكٌة ،و التً بلغت ذروتها فً " ابن اإلنسان آتٌا على سحاب السماء بقوة و مجد كبٌر " (آٌة .)30
و تقول اآلٌة  31ما ٌلً " :فٌرسل مالبكته ببوق عظٌم الصوت ،فٌجمعون (  )episunaxousinمختارٌه من
األربع الرٌاح ،من أقصاء السماوات إلى أقصابها " .فمن الصعب أن نفهم كٌف ٌمكن تفسٌر هذا على أنه لٌس
اإلختطاف ،و رغم ذلك فإن البعض اآلخر ٌفهمه على هذا النحو .و ٌزعمون أن عبارة "القٌامة" و "التحول" أو ما
ٌعادلها من التعبٌرات غٌر موجودة .و أعتقد أن هذا ببساطة مجرد تجنب لهذه المسألة .إن تشابه البوق (تسالونٌكً
األولى  ،16 : 4كورنثوس االولى  )52: 15و الجمع (تسالونٌكً الثانٌة  )1 : 2هو أكثر من مجرد مصادفة.
التسلسل فً متى  24هو أول إعالن ال لبس فٌها عن ضد المسٌح ،االضطهاد العظٌم ،و عالمات فلكٌة ،ثم عودة
المسٌح بما فً ذلك إختطاف المختارٌن.
فً رسالة تسالونٌكً الثانٌة  ،2نجد نفس التسلسل .فً أول آٌة ،كلمة " جمع" (  )episunagwgesمتعلقة بمتى
 .31 : 24و من المثٌر لإلهتمامٌ ،طبق واترمان قاعدة جرانفٌل شارب فً هذه اآلٌة ،و بالتالً ٌعادل "فً مجًء
ربنا ٌسوع المسٌح" و " اجتماعنا إلٌه " ( .)26و هذا من شأنه أن ٌكون إلى حد كبٌر جداً لصالح موقف الذٌن ٌنادون
بإختطاف ما بعد الضٌقة ،مما ٌجعل الحدثٌن واحد.
ٌسعى بولس الرسول إلرشاد مجموعة من المؤمنٌن الذٌن ضُللوا ،الذٌن ٌعتقدون أن ٌوم الرب قد فاتهمٌ.ذكرهم
بالحقابق التً كان قد علمها لهم سابقا ً " بكلمة الرب " (تسالونٌكً األولى  .)15: 4قبل مجًء ٌوم الربٌ ،جب ٌأتً
اإلرتداد أوالً (  )apostasiaثم ٌأتً إنسان الخطٌة ،أي ضد-المسٌح ( .)27و ٌسوع المسٌح سوف ٌدمره فً مجٌبه
(آٌة  .)28()8و ٌالحظ واترمان التشابه بٌن متى  11-10 : 24و اإلرتداد فً تسالونٌكً الثانٌة  ،3 : 2و ظهور
ضد-المسٌح على النحو المذكور فً متى  15: 24و تسالونٌكً الثانٌة  ،8-3 : 2و ظهور ( باروسٌا) الرب فً متى
 30 : 24و تسالونٌكً الثانٌة  .8 : 2التسلسل فً كال الفقرتٌن متطابق.
و على الرغم من أنه لم ٌذكر اإلختطاف على هذا النحو ،إال أن ما ٌزٌد من دعم هذا التسلسل هو كورنثوس األولى
 24-23 : 15و رؤٌا  .5-4 : 20فً اإلختطاف ،فإن الرب سٌقٌم القدٌسٌن الذٌن رقدوا (تسالونٌكً األولى :4
 )16-15و سٌقوم أٌضا ً بتغٌٌر أجساد المؤمنٌن األحٌاء إلى أجساد خالدة (كورنثوس األولى  .)53-51 : 15كال
الفقرتٌن المذكورتٌن أعاله تتحدث عن قٌامة فً وقت مجًء المسٌح ،وهو ما ٌتسق مع موقف الذٌن ٌنادون بفكرة
إختطاف ما بعد الضٌقة .فإذا ما كانت هناك قٌامة للقدٌسٌن قبل هذا (رؤٌا  5 : 20تدعو هذا بالقٌامة األولى!) فإن
النصوص الكتابٌة صامتة بشأن هذه النقطة فً كل من كورنثوس األولى  24-23 : 15و رؤٌا .5-4 : 20
و فً محاولة إلستخالص بعض اإلستنتاجات عن التسلسل الزمنً ،نرى أن النصٌن األولٌٌن ،متى  24و تسالونٌكً الثانٌة
ٌ ،2تفقان على تسلسل اإلرتداد ،ضد-المسٌح ،و عودة المسٌح ،بما فً ذلك اإلختطاف .و على أقل تقدٌر فإن ما ٌمكننا قوله
هو أن عبء اإلثبات ٌقع على عاتق موقف الذٌن ٌنادون بإختطاف ما قبل الضٌقة لتقدٌم أدلة عن إختطاف آخر سابق .و
بالطبع فمن الجدٌر بالذكر أٌضا ً أن ال ٌسوع و ال بولس ٌجٌب عن السؤال حول "عالمات" مجٌبه ،ببساطة بالرد "ال توجد
عالمات .سوف ٌتم إختطافك ".ال ،كالهما ٌتحدث عن أحداث محددة و التً سوف تسبق اآلتٌة ،خاصة اإلعالن عن ضد-

المسٌح .و سوف ٌكون من الغباء لٌسوع على جبل الزٌتون و بولس فً رسالته الثانٌة إلى تسالونٌكً التنبؤ بعناٌة و التحذٌر
من هذه األشٌاء ،إذا كان فً الواقع لن ٌراها المؤمنون المعاصرون.
و تعتبر أقوى حجتٌن لرأي الذٌن ٌنادون بإختطاف ما قبل الضٌقة إستنتاجٌة فً أحسن األحوال .تعتبر طبٌعة و هدف الضٌقة
قضٌة مهمة ،و لكنها ال ٌمكن أبداً أن تتطلب ضرورة اإلٌمان بإختطاف ما قبل الضٌقة .و ال تعتبر عقٌدة قرب مجًٌء المسٌح
دون أحداث منذرة قاطعة إال إذا تم تحدٌد تعرٌفا ً خاصا ً لها .لكننا رأٌنا أن الكلمة ٌمكن أن ٌتم فهمها بطرٌقة لٌست مطلقة .و
أخٌراً ،فٌما ٌخص مسألة التسلسل الزمنً ،فإن النصوص األولٌة التً تشٌر إلختطاف ما بعد الضٌقة و القٌامة؛ تتطلب تفنٌداً
قوٌا ً إذا اردنا التخلً عن هذا الرأي .و على الرغم من أننً ال أعتبر رأي الذٌن ٌنادون بإختطاف ما قبل الضٌقة تناقضا ً
مستحٌالً أو أي شًء من هذا القبٌل ،و مع ذلك فإننً أعتقد أن أفضل األدلة التً نستطٌع جمعها من الكتاب المقدس تشٌر إلى
إختطاف ما بعد الضٌقة.

اقتراح
ٌقدم لنا ٌسوع التعلٌم األساسً فٌما ٌخص مجٌبه الثانً فً عظته على جبل الزٌتون .و تم تسجٌل هذا التعلٌم فً متى ،24
مرقس  ،13و لوقا  .)29( 21و كان سبب كلمات ٌسوع هو أسبلة تالمٌذه .فقد كانوا ٌرٌدون معرفة متى سٌتم تدمٌر الهٌكل
كما تنبأ (متى  )2 : 24و ما هى عالمات مجٌبه .و لم ٌكن لدٌهم فً عقولهم ثمة وسٌلة لمعرفة أن هذه األحداث كانت
منفصلة .و ربما توقعوا أن الكل سٌكون عبارة عن مجموعة واحدة كبٌرة من األحداث .على أٌة حال ،تناول ٌسوع بنفسه كل
هذه األحداث  -سقوط أورشلٌم و مجٌبه الخاص.
و فً متى  ،13-4 : 24مرقس  13-5 : 13و لوقا 19-8 : 21؛ ٌتنبأ ٌسوع عن دمار أورشلٌم فً القرن األول على ٌد
الرومان ( 70م) .و ال ٌوجد ثمة شًء فً هذه اآلٌات ال ٌتفق مع هذا التفسٌر .فً الواقع ،كان إنتشار األنبٌاء الكذبة و الذٌن
ٌدعون أنهم المسٌا كبٌراً فً ذلك الوقت مما كان علٌه فً أي قرن الحقٌ .تنبأ ٌسوع بتجارب حقٌقٌة للغاٌة ،و ٌحض سامعٌه
أن ٌصبروا( .)30و بلغ األمر ذروته فً لوقا  ،24-20 :21عندما تم وصف الحصار الفعلً ألورشلٌم.
هل ٌعتبر هذا أٌضا ً وقت عودة المسٌح؟ ٌتناول ٌسوع هذا األمر فً متى ٌ .14 : 24جب أوالً أن ٌُكرز باإلنجٌل لجمٌع
األمم .هناك فترة زمنٌة غٌر محددة بٌن تلك النبوتٌن العظٌمتٌن ،و التً تتأثر بطرٌقة حقٌقٌة جداً بطاعتنا لإلرسالٌة العظمى
(متى  ،20-18 : 28مرقس  ،16-15 : 16لوقا  49-46 : 24و ٌوحنا  .)21 : 20و الواقع أنه فً أعمال  ،6 : 1عندما
أصر التالمٌذ مرة أخرى على هذا السؤال ،اشار ٌسوع ببساطة إلى واجبهم (آٌة  .)8-7فإذا و متى تمموا الوفاء به ،فسوف
تأتً النهاٌة.
بدءاً من متى  15: 24و مرقس ٌ ،14: 13تم وصف فترة الضٌقة .و هذا ٌتنبأ بوضوح بإقامة الوثن على ٌد ضد-المسٌح.

إلى متى سوف تستمر الضٌقة؟
لقد سبق و قلت أننً أقبل فكرة سبع سنوات الضٌقة المذكورة فً دانٌال  .27 : 9و تبدأ هذه الفترة بتوقٌع معاهدة بٌن ضد-
المسٌح و إسرابٌل( .وحتى هذا ٌسبقه إعادة تجمٌع إسرابٌل كدولة و إعادة تأسٌس الهٌكل للعبادة فً أورشلٌم).
و تقرٌبا ً فً منتصف السنوات السبع ،سٌوقف ضد-المسٌح الذبابح .و عادة ما ٌُفهم هذا على أنه نفس حدث إقامة التمثال
البغٌض (رجسة الخراب)  -ربما تمثال لضد-المسٌح فً الهٌكل .و لكن لٌس بالضرورة أن ٌكون هكذا .و قد اقترح هٌرمان
ج اكلمان أنه وفقا ً لدانٌال  ،11 : 12قد ٌكون هناك ما ٌقرب من ثالث سنوات ونصف بٌن الحدثٌن (وقف الذبٌحة و إقامة
التمثال) .و من ثم ،وفقا ً لدانٌال  12 : 12فإن عودة المسٌح قد تكون فقط بعد حوالً ٌ 45وما ً من إقامة التمثال( .)31و هذا من
شأنه أن ٌحد من فترة الضٌقة العظٌمة لبضعة أسابٌع.
فً أي حال ،فً العظة على جبل الزٌتون ،تعتبر أول عالمة ال لبس فٌها للضٌقة و عودة المسٌح هى إقامة التمثال .و ٌمكن
تكون هذه فترة قصٌرة من الوقت حوالى ٌ 45وما .فكل األحداث السابقة ٌجب أن تتم ،إال أن األحداث الفعلٌة للمجًء الثانً
تبدأ عندما ٌتم إقامة التمثال.

و ٌتنبأ التعلٌم الكتابً بعدها " و للوقت بعد ضٌق تلك األٌام " عن عودة المسٌحٌ ،رافقه آٌات فً السماء و اإلختطاف (متى
 ،31 : 24مرقس  ،27 : 13لوقا  .)28 : 21فاإلختطاف بعد الضٌقة .و أعتقد أن الدلٌل على التسلسل الزمنً ٌفوق
مختلف األدلة المقدمة من قبل الذٌن ٌنادون بإختطاف ما قبل الضٌقة .و قناعتً هً أن جمٌع المفاهٌم الهامة و الشواهد
الكتابٌة من العهد الجدٌد عن اإلختطاف ٌمكن مواءمتها مع هذا التفسٌر.
ٌتنبأ ٌسوع عن اثنٌن من األحداث العظٌمة فً عظته على جبل الزٌتون .األول هو سقوط أورشلٌم فً  70م؛ و الثانً هو
المجًء الثانً للمسٌح .و واحدة من األدلة الربٌسٌة لهذا التفسٌر هو مثل شجرة التٌن (متى  ،36-32 : 24مرقس : 13
 ،32-28لوقا .)33-29 : 21
فً متى  32 : 24ذكر ٌسوع مثالً وجٌزاً .المثل ببساطة هو أنه عندما ترى شجرة (تتبرعم) صار غصنها طرٌا ً وأخرجت
أوراقها ،تعلمون أن الصٌف قرٌب .المعنى هو أن ظهور األمر األول ٌتبعه حتما ً األمر الثانً .و فً اآلٌة ٌ 33قوم بتطبٌق
ذلك .فٌقول أنه عندما ترون "كل هذه األشٌاء" (أي ،الحدث األول ،و "التبرعم") اذن تتوقعون الحدث الثانً حتما ً (عودة
المسٌح) .مثلما أن تبرعم الشجرة ٌخبركم أن الصٌف قرٌب ،هكذا أٌضاً ،عندما تحدث "كل هذه األشٌاء" ،فمن ثم ٌكون
ٌسوع قرٌب ،على األبواب .و السؤال اآلن هو :ما هً "كل هذه األشٌاء؟" تقول اآلٌة  34أن "كل هذه األشٌاء" هً األحداث
التً ستجري فً جٌل ٌسوع نفسه(ٌ .)32ذكر ذلك فً تعبٌرات أكثر تأكٌداً .و للتلخٌصٌ ،تنبأ ٌسوع أن أول نبوءة عظٌمة ،أي
نبوءة تدمٌر أورشلٌم ،ستكون شرطا ً ضرورٌا ً للنبوءة الثانٌة ،مجٌبه الثانً .كما انه ٌوضح أن النبوءة األولى ستتم فً جٌله.
و لقد أثبت التارٌخ ،بالطبع ،أن ٌسوع كان على حق .ففً خالل جٌل واحد من كلماته (  30م؟) و تم الهجوم على أورشلٌم و
دمارها على ٌد روما (  70م) .و لقد عاش بعض معاصرٌه لٌروا هذه األٌام الشرٌرة .و وفقا ً لكلمات ٌسوع (آٌة  ،)33من
ً
ثانٌة .و من المهم أن نالحظ أن عودته كانت ممكنة فً نفس جٌله ،و
ذلك الزمن و هو واقف على األبواب ،و مستعداً لمجٌبه
كل جٌل الحق .فالوقت بٌن نبوءة سنة  70م و إقامة التمثال ،المؤدي إلى عودته المجٌدة ،هً فترة غٌر محددة .فٌسوع على
األبواب ،و على استعداد لبدء التسلسل النهابً لألحداث .ولكن لن تتم النبوءة الثانٌة حتى ٌتم التبشٌر باإلنجٌل لكل المسكونة
(متى  .)14 : 24و على ذلك ،فإن سلوكنا فً الحاضر ٌمس تارٌخ العالم ،و حرفٌا ً ٌمكننا أن "نستهل الملكوت" بشهادتنا
الغٌورة للمسٌح.
و كلما تقارب الوقت من استكمال البشارة  -وهللا وحده سٌحكم  -ستبدأ فترة سبع سنوات الضٌقة .سٌقٌم ضد-المسٌح معاهدة
مع دولة إسرابٌل .و فً منتصف السنوات السبع ،سٌكسر المعاهدة و سوف ٌنقلب ضد-المسٌح على الٌهود .و طوال هذه
الفترة قد ٌعانً المؤمنون من إضطهاد عظٌم ،و لكن عندما ٌسكب هللا غضبه ،سٌكونون تحت الحماٌة .و عندما تتم البشارة
بالكامل ،سٌقٌم ضد-المسٌح تمثاله فً الهٌكل و ستبدأ سلسلة األحداث النهابٌة .و فً ذروة الثورة العظٌمة ذاتها ضد هللا،
سٌعود ٌسوع المسٌح على السحاب إلنقاذ شعبه و لٌحكم على أعدابه .و فً اإلختطاف سٌقٌم ٌسوع المؤمنٌن الراقدٌن و ٌغٌر
القدٌسٌن األحٌاء و ٌختطف الجمٌع لٌكونوا مع الرب إلى األبد.
و ٌمكن أن نطلق على هذا االقتراح نهج "جٌل وشٌك" .فكل جٌل منذ صعود المسٌح ،بما فً ذلك جٌلهٌ ،مكن أن ٌكون الجٌل
األخٌر .فٌسوع ٌمكن أن ٌأتً قرٌبا ً .و إذا ما كنا روحٌا ً فً حالة تأهب و استعداد فسوف نرى عالمات قرب مجٌبه .و لكن
إذا كان لنا أن ننساه و ننام ،فإنه قد ٌتجاوزنا كلص .تطلع سمعان و حنة (  )prosdechomaiلتعزٌة إسرابٌل (لوقا : 2
 )38 ،25و لم ٌخٌب رجابهما ،و هكذا أٌضا ً ٌمكننا أن نتطلع إلى (  " )prosdechomaiالرجاء المبارك و ظهور مجد هللا
العظٌم ومخلصنا ،المسٌح ٌسوع " (تٌطس  .)13 :2و فً غضون ذلكٌ ،جب أن نحٌا فً ضوء مجٌبه ،مكرسٌن كل ما لنا
إلنتشار رسالة الخالص بٌسوع المسٌح.
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لوٌس ،سً اس .المعركة األخٌرة .نٌوٌورك :ماكمٌالن.1956 ،

لوٌس ،سً اس  .اللٌلة األخٌرة للعالم و مقاالت أخرى .نٌوٌورك :هاركورت ،برٌس ،جوفانوفٌتش.1952 ،
لٌندسً ،هال .األرض االخٌرة العظٌمة .غراند رابٌدز :زوندرفان.1970 ،
لٌندسً ،هال .هناك عالم جدٌد آت .سانتا آنا ،كالٌفورنٌا :دار فٌزٌن للنشر.1973 ،
ماكلٌن  ،ألفا ج .رومٌة :إنجٌل نعمة هللا .شٌكاغو :مطبعة مودي.1973 ،
باش ،رٌنٌه .عودة ٌسوع المسٌح .ترجمة .ولٌام س .الصور .شٌكاغو :مطبعة مودي.1955 ،
باٌن ،ج بارتون .النبوة الكتابٌة لهذا الٌوم .غراند رابٌدز :دار بٌكر للكتاب.1978 ،
باٌن ،ج بارتون .الظهور الوشٌك للمسٌح .غراند رابٌدز :اٌردمان.1962 ،
راٌري ،تشارلز س .التدبٌرٌة الٌوم .شٌكاغو :مطبعة مودي.1965 ،
راٌري ،تشارلز س .الكتاب المقدس و أخبار الغد .منشورات شركة اس ار.1973 ،
ستانتون ،جٌرالد ب .احفظ نفسك فً تلك الساعة .غراند رابٌدز :زوندرفان.1956 ،
والفوود ،جون ف .الرجاء المبارك و الضٌقة .غراند رابٌدز :زوندرفان.1976 ،
والفوود ،جون ف .مسألة اإلختطاف .طبعة منقحة و موسعة .غراند رابٌدز :زوندرفان.1979 ،
وود ،لٌون ج .الروح القدس فً العهد القدٌم .غراند رابٌدز :زوندرفان.1976 ،

الدورٌات:
واترمان ،ج هنري" .مصادر تعالٌم بولس الرسول عن المجًء الثانً للمسٌح فً تسالونٌكً األولى و الثانٌة"،
الجمعٌة اإلنجٌلٌة الالهوتٌة( 2 : 18 ،الربٌع ،)1975 ،ص .114-105

الكتابات غٌر المنشورة:
بروتش ،تٌري" .عقٌدة وشاكة مجًء المسٌح دون إنذار" .مقالة فً معهد الكتاب المقدس الالهوتً.
دونذوٌلٌر ،روبرت ج" .لمحة عامة عن تناغم عظة جبل الزٌتون".
دونذوٌلٌر ،روبرت ج" .أسابٌع دانٌال السبعٌن".
اٌكلمان ،هٌرمان ج" .متى تحدث قٌامة األبرار؟"
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