
 1 

 . الجمع الغفیر في السماء13
 17-9: 7رؤیا یوحنا األصحاح 

األخیرة،   دراستنا  ختمفي  بني    144,000  درسنا  من  ال،  إسرائیلمختوم  بھ  ختم  أي  یختم  أنھمالذي  نعتقد  مؤمنون ال  الیھود  ما 
العالمات في  ظھور  بعد    أنھرقس  متى وم  من  ذكر إنجیل كلفي السماء. ی  التي تحدث  زلزلة الختم السادس العظیمة  بعدبالمسیح  

ال لجمع  مالئكتھ  ویرسل  الرب  یتدخل  الحقیقیینالسماء،  إلی  جمیعھم  مؤمنین  بالمشار  األخیرة،  ختارین"الم  ـھم  دراستنا  في   ."
 أقوال یسوع التي یذكرھا مرقس: ا اآلن أیضً  ندرس). دعونا 31-29: 24األصحاح في إنجیل متى (ذلك الحظنا 

ا فِي تِْلَك األَ 24 یِق فَالشَّْمُس تُْظِلُم َواْلقََمُر الَ یُْعِطي َضْوَءهُ َوأَمَّ اُت الَّتِي فِي  السَّمَ َونُُجومُ 25؛یَّاِم بَْعدَ ذَِلَك الّضِ اِء تَتََساقَُط َواْلقُوَّ
تَتََزْعَزعُ  َكثِیَرةٍ 26.السََّماَواِت  ةٍ  بِقُوَّ َسَحاٍب  فِي  آتِیاً  اِإلْنَساِن  اْبَن  یُْبِصُروَن  َویَْجَمُع  27؛َوَمْجدٍ   َوِحینَئٍِذ  َمالَئَِكتَھُ  ِحینَئٍِذ  فَیُْرِسُل 

یَاحِ   ). 27-24: 13(مرقس األصحاح   . ِمْن أَْقَصاِء األَْرِض إِلَى أَْقَصاِء السََّماءِ ُمْختَاِریِھ ِمَن األَْربَعِ الّرِ

الیوم  ال علم إنسان ال ی لكن ، وات السبعالسن، في النصف الثاني من فترة نأي المختاری) لشعب هللا، االختطافھذا التجمع (یحدث 
األرض وتتزعزع    ظلم الشمس، ستُ واالضطھاد)  KJVدیدة  في نسخة الملك جایمس الجضیقة  ال (ضیق  الفترة  . بعد  ساعةالوال  
الرقس  . كتب م)23-18:  24األصحاح    إشعیاءسفر  تسقط على األرض (  وكأنھا النجوم    تبدوفمحورھا    من زمان  أنھ في ذلك 

لوا في الذین دخجمیع  )  اختطاف(یخطفوا  ویرسل مالئكتھ لعظیمین  ابن اإلنسان، الرب یسوع نفسھ، بقوة ومجد  سیأتي  بالذات،  
 .دمھ ب ماشتراھبعد أن لعھد الجدید ا
 

 :السماء حول تجمع المختارین فيیؤكد ھذا الحدث یوحنا  ما إذا كان سفر رؤیا لنعرف اآلن بحث دعونا ن

 قف أمام عرش هللا یر یكثجمع 

  األَُمِم َواْلقَبَائِِل َوالشُّعُوِب َواألَْلِسنَِة، َواقِفُوَن أََماَم اْلعَْرِش َوأََمامَ بَْعدَ َھذَا نََظْرُت َوإِذَا َجْمٌع َكثِیٌر لَْم یَْستَِطْع أََحدٌ أَْن یَعُدَّهُ، ِمْن ُكلِّ 9
َسعَفُ  أَْیِدیِھْم  َوفِي  بِیٍض  بِثِیَاٍب  ُمتََسْربِِلیَن  النَّْخلِ اْلَحَمِل،  قَائِِلیَن:  10.  َعِظیٍم  بَِصْوٍت  یَْصُرُخوَن  اْلَجاِلِس «َوھُْم  لَِھنَا  ِإلِ  اْلَخالَُص 

وا أََماَم ا 11»!َعلَى اْلعَْرِش َوِلْلَحَملِ  عَْرِش َعلَى  لْ َوَجِمیُع اْلَمالَئَِكِة َكانُوا َواقِِفیَن َحْوَل اْلعَْرِش َوالشُّیُوخِ َواْلَحیََوانَاِت األَْربَعَِة، َوَخرُّ
ةُ ِإللَِھنَا إِلَى أَبَِد اآلبِِدیَن. آِمینَ ِحْكَمةُ َوالشُّْكُر َواْلَكَراَمةُ وَ آِمیَن! اْلبََرَكةُ َواْلَمْجدُ َوالْ «قَائِِلیَن: 12 ُوُجوِھِھْم َوَسَجدُوا ِ�َِّ    » اْلقُدَْرةُ َواْلقُوَّ

 ).12-9: 7(رؤیا یوحنا األصحاح 
 

 ؟مورإلى تلك األیوحنا یشیر  لمَ  )9(اآلیة  ف النخل؟ل بثیاب بیض ویحمل في أیدیھ سعالجمع الكثیر متسرب لمَ 
 

أحد أن    جمعًا غفیًرا لم یستطع اھذه الرؤیھ یرى في  ملیون، لكن 200من    ا یوحنا عددً ذكر  ،  16:  9  األصحاحا  یوحن  رؤیافي سفر  
ُسوا ثِیَابَُھْم، فََسیَْمُشوَن «  :ءالقداسة والنقابثیاب بیض. ترمز الثیاب البیض إلى    متسربالً   هعدی ِعْندََك أَْسَماٌء قَِلیلَةٌ فِي َساْرِدَس لَْم یُنَّجِ

ُمْستَِحقُّونَ   َمِعي ألَنَُّھْم  بِیٍض  ثِیَاٍب  األصحاح    »فِي  یوحنا  ب  یشیر  .)4:  3(رؤیا  ة كھن  إلىهللا  وجھ  أمام    اءبیضثیاب  الوقوف 
رداءه خلع  ی  ، حتى الكاھن األعلىغفرانالیوم  في  و  1أمام الرب.خدمون  عندما كانوا ی  بیضاءن كانوا یرتدون ثیابًا  إسرائیل الذی

عندما اللون أبیض  إال أن یرتدي رداءً  ھ، ال یمكنديأي االستحمام التعبُّ وتطھیر نفسھ في میكفاه، غمر عد وب، الذھبي الخاص جدًا
ا  «  الحمل.من خالل افتدائھم بدم ألنھم أصبحوا كھنة    اءالبیض  لكھنةثیاب اأمام عرش هللا  یرتدي الجمع الغفیر  قترب من هللا.  ی َوأَمَّ

وَ  ُمْختَاٌر،  فَِجْنٌس  ُمقَدََّسةٌ أَْنتُْم  ةٌ  أُمَّ  ، ُملُوِكيٌّ اْقتِنَاٍء،  َكَھنُوٌت  َشْعُب  األصحاح    »  ...،  األولى  بطرس  أفراد  ظھر  وی  .)9:2(رسالة 
الذی عندما على غرار أحد الشعانین  وذلك  الحتفال  ل التي ترمز إلى اف النخوھم یحملون سعو  واوخلص نقذوا  أ  نالجمع الغفیر 

 األصحاح  سفر الالویینأمر  ). ی 13:12األصحاح  ل أمامھ (یوحنا  النخسعف  القدس  دخولھ  د  عنالملك  استقبلوا یسوع  الذین  فرش  

 
1  http://www.jewishmag.com/123mag/priest_clothing/priest_clothing.htm . 

https://www.groupbiblestudy.com/9-144000-sealedfrom-israel
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أمام  عظیم  البتھاج  االالمشھد  ھذا  عكس  ی  أمام الرب.  النخل احتفاالً المظال والتلویح بسعوف  إسرائیل باالبتھاج بعید  بني    40:  23
 .جمیعھم أیًضا الحاضرینقبل  بل من ،الغفیر فحسبالجمع قبل لیس من  الشكرالتعبیر عن هللا و

 
ی لنا  كما  ومروي  متى  من  ویحدث  ،  رقسكل  الرب  المالئكة  جمَ تمجيء  ظھور  وعقب  )  ضیقة(الضیق  ال فترة  في  لقدیسین  اع 

كة المالئ على ید  )  اختطفوا(خطفوا  من الواقفین أمام العرش ھم أولئك الذین    الجمع الغفیرن ھذا  . كیف نعرف أ الكونیة  العالمات
لكنني كنت سأجیب بأن  .  ةمیضیقة العظ من المؤمنین ھم الذین استشھدوا في ال   لجمع الغفیرن ا إیقول البعض  ء المسیح؟  عند مجي

یھذا   ال  أالمقطع  بل  ذكر  الشھداء؛  المؤمنین  من  كانوا  النھم  الغفیر إن  المؤمنین    جمع  امن  الذین  ید  ھم  على  المالئكة  ختطفوا 
وال   وخلصوا أن یضیقة  من االضطھاد  والف.  غضبھ  صب هللاقبل  الختم األخیر  فتح  أن یحدث عند  نھائي  غضب هللا على وشك 

أعطانا یسوع  لقد  ینھما.  بمن دون أي زمن    ین متعاقبین یحدثان بالتواليوغضب هللا حدثویعتبر االختطاف  في ید الحمل.  سفر  لل
 نوح. درس في البدایة حادثة . دعونا ن30-26: 17 األصحاح لوقاإنجیل في  زمن مثالین لما سیكون علیھ ھذا ال

 
 ) 27-26: 17ن نوح (لوقا األصحاح مثال زم

 
أَیَّاِم اْبِن اِإلْنَساِن.26 فِي  َكذَِلَك یَُكوُن أَْیضاً  أَیَّاِم نُوحٍ  ُجوَن  كَ 27َوَكَما َكاَن فِي  ُجوَن َویَتََزوَّ إِلَى اْلیَْوِم  انُوا یَأُْكلُوَن َویَْشَربُوَن َویُزّوِ

 . )27-26: 17(لوقا األصحاح   نُوٌح اْلفُْلَك َوَجاَء الطُّوفَاُن َوأَْھلََك اْلَجِمیعَ َخلَ دَ  الَِّذي فِیھِ 
 

الثانیبطررسالة  ؛  7:  11  األصحاح  عبرانیینالرسالة  ( ین  بارّ ین  لَ رجُ   طكان نوح ولو ) عاشا من أجل هللا  7:  2  ة األصحاحس 
اضطر لدرجة أن هللا  ین  فساد وعمق الشر على األرض سیئال  . في أیام نوح، كاننفسھ فحسبكان الشعب یعیش من أجل  عندما  

بُّ أَورَ «خطیئتھ:  علىالشعب  دینأن ی إلى ِر   ُكلَّ نَّ أَ ْرِض وَ ْنَساِن قَدْ َكثَُر فِي األنَّ َشرَّ اإلأى الرَّ یٌر  نََّما ھُوَ إِ ْفَكاِر قَْلبِِھ أَ تََصوُّ ُكلَّ  ِشّرِ
أو   الشر من حولھمعن  كانوا راضین  حرموا من الصعود على متن الفلك،  لئك الذین  وأف  .)5:  6التكوین األصحاح  سفر  (  »یَْومٍ 

؛ األبدیةبأو    لسیر في طریق البراب  غیر آبھینحیاتھم  مستمرین بعیش  ما یرام  األمور تسیر على خیر  ظنوا أن  لقد  .  وافقین علیھم
لما ھو  ولم یكترثوا سوى  تجاھلوا وعظ نوح  لقد  فیھ.  ن  یعیشوفي العالم الشریر الذي  نھم بین أھل بیتھم  یشعرون وكأكانوا    لقد

ُجوَن َویَتََزوَّ «،  ). قال یسوع5:  2  الثانیة األصحاح  طرس(رسالة ب  أرضي   إِلَى اْلیَْوِم الَِّذي فِیھِ ُجوَن  َكانُوا یَأُْكلُوَن َویَْشَربُوَن َویُزّوِ
 ).27(اآلیة  »دََخَل نُوٌح اْلفُْلكَ 

 
یقول   الرب  الشر  أتي زمن  سی  ،مجیئھقبل    ،نھإكان  فیھ  ھالفظیعیظھر  كما  لكن  في    ي،  في زمن  الحال  الناس  نوح، سیستمر 

ر قیام معظم الناس  سیصوّ بالفساد من حولھم.  ینما یرام، أي العمل كالمعتاد، غیر مكترثخیر على كلھا تسیر  األمورأن  االعتقاد
لب والتخطیط  والشرب  یعیشون  لزواج  األكل  أنھم  بكیف  فحسبلحظاتھا  الحیاة  السعادة  ؛الحاضرة  المتبلدة  قلوبھم  إزاء   تغمر 

تجاھل    ،اكمھبأن الرب سیحالشعب  ر نوح  لحكم الوشیك. عندما بشّ ا  ن عن وغافلھم  وفي العالم    التي تحدثالممارسات الشریرة  
معظم الناس یواصل  ؛  ذااألمر سیّان في یومنا ھ). و5-4:  2  ة األصحاحبطرس الثانیرسالة  الحكم (ھذا    نوح عن  إعالنالشعب  

مبالین   غیر  عندما  حیاتھم  هللا.  قالھ  الفلك    مختاریھالرب  أمر  بما  یدخلوا  الباب،  أن  الیومأنزل  وأغلق  في  سفر  (  نفسھ  الحكم 
.  ختطافھمرفع المؤمنین أو خطفھم أو ابعد  فرصة ثانیة  تعطى  ! لن  ھنفسیقال في الیوم  ،  وا). الحظ16-11:  7  األصحاح  تكوینال
مثاالً . أعطى الرب  اآلن  ). لقد حان الوقت لصنع السالم مع هللا28:  13  األصحاح  ؛ لوقا10:  25  األصحاح  باب (متىلاغلق  یس

 كون علیھ الحال عند مجیئھ: ثانیًا عما ست
 

 ط مثال زمن لو
 

َویَْشتَُرونَ 82 َویَْشَربُوَن  یَأُْكلُوَن  َكانُوا  لُوٍط  أَیَّاِم  فِي  َكاَن  َكَما  أَْیضاً  َویَْبنُوَن.  َكذَِلَك  َویَْغِرُسوَن  فِیھِ 29َویَبِیعُوَن  الَِّذي  اْلیَْوَم   َولَِكنَّ 
(لوقا    َھَكذَا یَُكوُن ِفي اْلیَْوِم الَِّذي فِیِھ یُْظَھُر اْبُن اِإلْنَسانِ 30َجِمیَع.َخَرَج لُوٌط ِمْن َسدُوَم أَْمَطَر نَاراً َوِكْبِریتاً ِمَن السََّماِء فَأَْھلََك الْ 

 .)30-28: 17األصحاح 



 3 

 ؟نحفظھا عن ظھر قلبأن  التي یجب من كلمات یسوع أعالهالعبرة ما 
 

في المقطع الذي ندرسھ في    مؤمنین. نفسھ الحكم على غیر ال  الیوم  أنزل في، بینما  ص المؤمنینلیخلّ ل الرب  في كال المثالین، تدخّ 
 تسبق بدایةعلى األحداث التي  ینصب  التركیز  فهللا؛  ب  غضي ینزل  ذالالختم السابع    بعد فتح  یكن الرب قد  ، لم  یوحنا  رؤیا سفر  

ء  مكان لالختبا یبحثون عن  وھم    المسیح  كنیسة  خارج  الذین من  عن، نقرأ  الختم السادسالزلزلة بعد فتح  عند حدوث  غضب هللا.  
اْلعَ 16«    صارخین:وجھ هللامن  فیھ   َعلَى  اْلَجاِلِس  َوْجِھ  َعْن  َوأَْخِفینَا  َعلَْینَا  اْلَحَمِل،اُْسقُِطي  َغَضِب  َوَعْن  یَْوُم  17  ْرِش  َجاَء  قَدْ  ألَنَّھُ 

اْلُوقُوفَ  یَْستَِطیُع  َوَمْن  اْلعَِظیُم.  ا  17-16:  6  یوحنا األصحاح   (رؤیا  »؟َغَضبِِھ  من یستطیع    .)ESV  لمعیاریةالنسخة اإلنكلیزیة 
أنحاء العالم ھم أولئك  مختلف إسرائیل و  ون من، والمؤمنزمن كھذافي فیھ یمكن للناس أن یقفوا حسب  مكان واحد فثمة الوقوف؟ 

 ). 9: 7 یوحنا األصحاح (رؤیا  ضالبی متسربلین بالثیابعرش هللا ویقفون أمام هللا خطفوا لالذین 
 

 ثیاب مغسولة بیضاء 
 

13 َ ِمَن الشُّیُوخِ: «َھُؤالَِء اْلُمتََسْربِلُوَن بِالثِّیَاِب اْلبِیِض، َمْن ھُْم وَ َوَسأ أَْنَت تَْعلَُم».  14  ِمْن أَْیَن أَتُوا؟»لَنِي َواِحدٌ  فَقُْلُت لَھُ: «یَا َسیِّدُ 
یقَِة اْلعَِظیَمِة، َوقَدْ َغسَّلُو ِمْن أَْجِل ذَِلَك ھُْم أََماَم َعْرِش 15ا ثِیَابَُھْم َوبَیَُّضوَھا فِي دَِم اْلَحَمِل.فَقَاَل ِلي: «َھُؤالَِء ھُُم الَِّذیَن أَتُوا ِمَن الّضِ

َھْیَكِلھِ هللاِ وَ  فِي  َولَْیالً  نََھاراً  فَْوقَُھْم.یَْخِدُمونَھُ  یَِحلُّ  اْلعَْرِش  َعلَى  َواْلَجاِلُس  تَقَُع عَ 16،  َوالَ  بَْعدُ  یَْعَطُشوا  َولَْن  بَْعدُ  یَُجوُعوا  لَْیِھِم  لَْن 
، اٍء َحیٍَّة، َویَْمَسُح هللاُ ُكلَّ دَْمعٍَة  ْرَعاھُْم، َویَْقتَادُھُْم إِلَى یَنَابِیعِ مَ ألَنَّ اْلَحَمَل الَِّذي فِي َوَسِط اْلعَْرِش یَ 17الشَّْمُس َوالَ َشْيٌء ِمَن اْلَحّرِ

 ). 17-13: 7(رؤیا یوحنا األصحاح  ِمْن ُعیُونِِھْم»

قد  أكثر عن شخصیة هللا وأغراضھ؟ ما العبارات التي  عبّر  ، ما الكلمات أو العبارات التي تیوحنا  رؤیار  في ھذا المقطع من سف
 ا؟شخصیً  مإلیكوجھ نھا تتون خًطا تحتھا ألتضع

المسیح   مجيءقبل    ضیقةالثمة اختطاف یسبق  في أولئك الذین یقفون أمام العرش. إذا كان  نبحث  لحظات لال  بعض  دعونا نأخذ
مل والمالئكة  ؟ نقرأ عن الحكبیریرحبون بالجمع الوھم    ضیقةقبل ال  ما  ال نرى قدیسي   ، لمَ السنوات السبعبدایة فترة    يالدجال ف

مؤمنین قبل من العالمة على أي  ما من  ا على العرش، لكن  وهللا نفسھ جالسً   األربعة التي تقف حول العرشحیوانات  والشیوخ وال
أ14-9:  7  األصحاح   یوحنا  في حفل الترحیب (رؤیا ضیقة  ال أیً ظن  ).  ال  ما  مؤمني  ا منأننا ال نرى  یرحبون بالجمع  ضیقة  قبل 

ث عنھا  العالمات الكونیة التي تحدّ ظھور بعد مباشرة  ھذا المقطع شرحن فیما، ویحدث ذلك فحسب واحد طافاخت ثمةالكبیر ألنھ  
العذارى مثل  فواالضطھاد.  ضیق  ل القلوبنا لتحمّ   أن نعدّ ي  نبغ، یضیقةأي مشقة أو  عرف  الكنیسة أننا لن ن  اعتقادمن    بدالً ف  .یسوع
أسمع عن یسوع یھمس   مبعد إغالق الباب. لستطعن الدخول لم یجاھالت ال العذارى الخمسخبرنا أن عندما یا واضح تمامً  العشر

بالدخول. ال یا أصدقائي األعزاء، یخبرنا الكتاب المقدس   نسیسمح لھحیث  ا  الحقً   طالبًا منھن العودةجاھالت  ال  الخمسارى  للعذ
  األصحاح   (متىالعرس    عشاء  إلى  الحقًا  بالدخولالجاھالت    مسعذارى الخالمناشدات  ھ لم تتم االستجابة لا وأنأن الباب كان مغلقً 

25 :10.( 
 

  لیًال نھاًرا وحصلون على فرصة لخدمة هللا  ) یNIV  النسخة الدولیة الجدیدة  ،ضیق(ال  ةمیضیقة العظوا بالنرى أولئك الذین مرّ 
-13:  7  یوحنا األصحاح  وعھم (رؤیامسح دمیو  )9:  3  األصحاح  وثاعرسفر  (صورة الزواج،    یحّل فوقھم، وأن هللا  في ھیكلھ

 ". استجب" أو "كذلك تعني "لیكن آمین  وكلمة ؛في اآلیة الحادیة عشرةكلمة "آمین!" نطقت المالئكة ب ). 17

 إلى السماء؟ جمع الغفیر الھذا  نقلكیف 

أن ندع الكتاب المقدس دوًما  لكن ینبغي    ،ضیقأو زمن الضیقة العظیمة  استشھدوا خالل الجمع الغفیر  المؤمني  البعض أن  ظن  ی
الیوم   یعرفما    في السماء فيا الجمع  صراحة أن المالئكة یجمعون ھذرقس  نجیل متى ومإكل من  ذكر  یفسر نفسھ. وكما قلنا، ی

ي كلمة نستخدمھا لوصف ، فھاالختطافكلمة  أما  ).  27-24:  13رقس األصحاح  ؛ م31-29:  24  األصحاح  (متىف  االختطاب
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نفسھا في الكتاب المقدس.    اختطاف  كلمةوال ترد  السماء.    حیث خطفوا إلىمن هللا،    مجددًاالذین ولدوا    الكنیسة الحقیقیة، أولئك
اإلنفأصل   الالتینیةال  ھيلیزیة  جالكلمة  تrapere   كلمة  كلمة .  سریععني  التي  مصدر  ال  الالتیني   rapereوینحدر  كلمة  من 

 رسالة الملك جیمس (إنجیل  الدولیة الجدیدة والكتاب المقدس  ي نسخة  " فختطفون"المالتي ترجمتھا  harpazō   الیونانیة األصلیة
فھو فعل  .  سرقبالقوة أو  استولى  .  ، خطفسلب،  نتزع"ا  :الیونانیة  harpazō  كلمةوتعنى  ).  17:4  كي األولى األصحاحتسالونی 

أصریح   العنف  فعمن  أجل  ال  أوأو  بغیة خطف  ...  ةالمصادرمن  إبعاد  أو  أو  اقتال   سلخ  االنتزاع  عإزالة  ع  بسرعة ن طریق 
 الزمني.  هللا جدولوفق دعونا ننظر عن كثب في ھذا الحدث  سماء.المالئكة وتمسك بنا أو تخطفنا إلى الستأتي . 2وقوة"

ت  اونا ندرس معً ، دع◌ً أوال أو    االختطافالرسول عن  بولس  ، وسنرى ما یقولھ  18-13:  4  كي األولى األصحاحسالونیرسالة 
 : خطفال

َرجَ ثُمَّ الَ  13 الَِّذیَن الَ  َكاْلبَاقِیَن  تَْحَزنُوا  ِلَكْي الَ  اقِِدیَن،  الرَّ ِجَھِة  ِمْن  اِإلْخَوةُ  أَیَُّھا  تَْجَھلُوا  أَْن  لَُھْم.أُِریدُ  أَنَّ ألَ 14اَء  نُْؤِمُن  ُكنَّا  إِْن  نَّھُ 
َوقَاَم،   َماَت  أَیْ یَُسوَع  هللاُ  َسیُْحِضُرھُُم  بِیَُسوَع  اقِدُوَن  الرَّ َمعَھُ فََكذَِلَك  األَْحیَاَء  15.ضاً  نَْحُن  إِنَّنَا  ّبِ:  الرَّ بَِكِلَمِة  َھذَا  لَُكْم  نَقُوُل  فَإِنَّنَا 

نَْسبِ  ّبِ الَ  إِلَى َمِجيِء الرَّ اقِِدیَن.اْلبَاقِیَن  َماءِ ألَنَّ  16ُق الرَّ السَّ ِمَن  َینِْزُل  َسْوَف  َسھُ  ْف َن َوبُوِق  بُِھتَاٍف، بَِصْوِت َرئِیِس َمالَئَِكٍة    الرَّبَّ 
الً. أَوَّ َسیَقُوُموَن  اْلَمِسیحِ  فِي  َواألَْمَواُت  اْلبَاقِیَن  17هللاِ،  األَْحیَاَء  نَْحُن  ال  َسنُْخطَفُ ثُمَّ  فِي  َمعَُھْم  فِي َجِمیعاً  ّبِ  الرَّ ِلُمالَقَاةِ  سُُّحِب 

ّبِ. وا بَْعُضكُ 18اْلَھَواِء، َوَھَكذَا نَُكوُن ُكلَّ ِحیٍن َمَع الرَّ -13:  4(رسالة تسالونیكي األولى األصحاح    ْم بَْعضاً بَِھذَا اْلَكالَمِ ِلذَِلَك َعزُّ
18(.  

 
عندما یموت شخص یعرف الرب،    .حیین الذین ماتوایتحدث عن المسی، فھو  ثالث مرات في المقطع أعالهیذكر بولس الراقدین  

یكون جسده   أي روحھموضوًعا  قد  الشخص،  لكن  القبر،  لذا،  لیكون  یرتقي  ،  أو روحھا  في  الرب.  مامع  یموت  إلى حد  ، ال 
أنھ    14". عندما ینزل المسیح من السماء، تخبرنا اآلیة  راقدیشار إلیھ على أنھ "و  )14-11:  11  األصحاح  ا (یوحناأبدً الشخص  

الحضر  سی المؤمنین  أرواح  السماء.  حلین  رامعھ  في  الباقین  قبل    أوالً قیامتھم    أجسادستقوم  الذین ھم معھ  األحیاء  لى عخطف 
كلمة   ت منھااشتقّ ، التي  harpazō  ھي الكلمة الیونانیة،، ف17في اآلیة    خطف المذكورةعبارة  أما  الرب.    لمالقاة  أیًضا  األرض

 .اختطاف""
 

ُق فَیُقَامُ «رسول إلى كنیسة كورنثوس:  كتب بولس ال األَْمَواُت َعِدیِمي فََساٍد    فِي لَْحَظٍة فِي َطْرفَِة َعْیٍن ِعْندَ اْلبُوِق األَِخیِر. فَإِنَّھُ َسیُبَوَّ
 .)52: 15(رسالة كورنثوس األولى األصحاح  »َونَْحُن نَتَغَیَّرُ 

 
 ؟سنتغیر عند االختطافكیف 

ودة المسیح عند االختطاف، سیحضر الراقدون (الذین ماتوا في المسیح) مع الرب وستقوم أجسادھم من كما ذكرنا سابقًا، عند ع
 احھم في الھواء.حد مجددًا مع أروالقبر لتتّ 

 
فِیَھا یَْسَمُع َجِمیُع الَِّذیَن فِي اْلقُبُوِر َصْوتَھُ «28 تَأْتِي َساَعةٌ  بُوا ِمْن َھذَا فَإِنَّھُ  اِلَحاتِ ُرُج الَِّذیَن فَعَلُوا  فَیَخْ 29  الَ تَتَعَجَّ إِلَى قِیَاَمِة    الصَّ

 .)29-28: 5(یوحنا األصحاح  »الدَّْینُونَةِ  إِلَى قِیَاَمةِ  السَّیِّئَاتِ اْلَحیَاةِ َوالَِّذیَن َعِملُوا 

سیقوم أوالً الذین یث  ، حاالختطافعند    ىاألول  ستحدث القیامة  قیامتان.فثمة  یسمى ھذا الحدث قیامة الموتى أو القیامة األولى.  
ا  ھذا الجسد جسدً كون  وسیجدیدة.  بأجساد  الرب في الھواء    مالقاةا لأیضً یقومون  سف  ،على األرض  أما األحیاءفي المسیح.    ماتوا

ھذا االختطاف أو ختبرون  سیطوبى للذین  )؛  42:  15  األصحاح  كورنثوس األولىرسالة  "في طرفة عین" (مجدًا سنتحول إلیھ  م
 !القیامةھذه 
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َھادَةِ یَُسوَع َوِمْن أَْجِل َكِلَمِة هللاِ. َوالَِّذیَن لَْم  َوَرأَْیُت ُعُروشاً فََجلَُسوا َعلَْیَھا، َوأُْعُطوا ُحْكماً. َوَرأَْیُت نُفُوَس الَِّذیَن قُتِلُوا ِمْن أَْجِل شَ 4
َمةَ َعلَى جِ  ا بَِقیَّةُ 5  .َفعَاُشوا َوَملَُكوا َمَع اْلَمِسیحِ أَْلَف َسنَةٍ بَاِھِھْم َوَعلَى أَْیِدیِھْم،  یَْسُجدُوا ِلْلَوْحِش َوالَ ِلُصوَرتِِھ، َولَْم یَْقبَلُوا الّسِ َوأَمَّ

 . )5-4: 20(رؤیا یوحنا األصحاح  لَْم تَِعْش َحتَّى تَتِمَّ األَْلُف السَّنَِة. َھِذِه ِھَي اْلِقیَاَمةُ األُولَىاألَْمَواِت فَ 
 

ن خالل یسوع، وستحدث بعد مطلق مالغفران  البالحصول على  أولئك الذین یرفضون عرض هللا    نونةدیفھي    ،أما القیامة الثانیة
ا عن دانیال النبي أیضً وكتب  ).  12-7:  20  یوحنا األصحاح  بیض (رؤیااأل  الدینونة العظیم  عرشعلى   سنةألف    ملك المسیحأن ی

 :الموتىقیامة 
 

ةٌ إِلَى    َوفِي ذَِلَك اْلَوْقِت یَقُوُم ِمیَخائِیلُ «1 ئِیُس اْلعَِظیُم اْلقَائُِم ِلبَنِي َشْعبَِك َویَُكوُن َزَماُن ِضیٍق لَْم یَُكْن ُمْنذُ َكانَْت أُمَّ ذَِلَك اْلَوْقِت.  الرَّ
ْفِر. فِي الّسِ َمْكتُوباً  ى َشْعبَُك ُكلُّ َمْن یُوَجدُ  اقِِدیَن ِفي2  َوفِي ذَِلَك اْلَوْقِت یُنَجَّ تَُراِب األَْرِض یَْستَْیِقُظوَن َھُؤالَِء    َوَكثِیُروَن ِمَن الرَّ

ِلِالْزِدَراءِ  اْلعَاِر  إِلَى  َوَھُؤالَِء  األَبَِدیَِّة  اْلَحیَاِة  اْلبِّرِ 3  األَبَِدّيِ.  إِلَى  إِلَى  َكثِیِریَن  َردُّوا  َوالَِّذیَن  اْلَجلَِد  َكِضیَاِء  یَِضیئُوَن  َواْلفَاِھُموَن 
الدُّ  أَبَِد  إِلَى  یَ 4ھُوِر.َكاْلَكَواِكِب  َكثِیُروَن  النَِّھایَِة.  َوْقِت  إِلَى  ْفَر  الّسِ َواْختِِم  اْلَكالََم  فَأَْخِف  دَانِیآُل  یَا  أَْنَت  ا  َواْلَمْعِرفَةُ أَمَّ تََصفَُّحونَھُ 

 .)4-1: 12دانیال األصحاح سفر ( »تَْزدَادُ 
 

أننا  من حیث  استمراریة  ثمة  د قیامة المسیح. سیكون  جسالشبیھ بقیامة  الجسد  القدیسون  لبس  ، یاالختطاففي القیامة األولى أو  
أننا لن نیذكر  مجد هللا.    انیشع م بحیث  القیامة  ، أي جسد  جسد غیر فاسدنتحدث عن  نا  ، لكن سنكون ممیزین ا  جمیعً ختبر  بولس 

 سیتغیرون: جمیعھم الموت، لكن المؤمنین 
 

التَُّرابِّيِ  49 ُصوَرةَ  لَبِْسنَا  أَْیضَوَكَما  السََّماِوّيِ َسنَْلبَُس  ُصوَرةَ  یَِرثَا  50.اً  أَْن  یَْقِدَراِن  الَ  َودَماً  لَْحماً  إِنَّ  اِإلْخَوةُ:  أَیَُّھا  َھذَا  فَأَقُوُل 
فِي لَْحَظٍة فِي َطْرفَِة َعْیٍن ِعْندَ  52  یَّرُ َولَِكنَّنَا ُكلَّنَا نَتَغَ ھَُوذَا ِسرٌّ أَقُولُھُ لَُكْم: الَ نَْرقُدُ ُكلُّنَا  51لَُكوَت هللاِ َوالَ یَِرُث اْلفََسادُ َعدََم اْلفََساِد.مَ 

ُق فَیُقَاُم األَْمَواُت َعدِ  َسیُبَوَّ ألَنَّ َھذَا اْلفَاِسدَ الَ بُدَّ أَْن یَْلبََس َعدََم فََساٍد َوَھذَا اْلَمائَِت 53.َونَْحُن نَتَغَیَّرُ یِمي فََساٍد  اْلبُوِق األَِخیِر. فَإِنَّھُ 
 .)53-49: 15(رسالة كورنثوس األولى األصحاح  یَْلبَُس َعدََم َمْوتٍ 

 
التي   الجمل  انتباھكما  المقطع؟    في  متلفت  رأیكھذا  یكون  ،  مفي  أن  یعني  (  ملدیكماذا  خالد؟  األولى   كورنثوس  رسالةجسد 

 ). 42: 15 األصحاح
 

قدران  یقول بولس إن اللحم والدم ال ی.  طبیعتنا القدیمةشبیھة بلن تكون  و  .اإللھیة  مشخصیتك  یوًما ما، سیظھر ما في داخلكم، أي
ھ لن ینفصل  أنا، أي  جمیعً رقد  ). لن ن53یة  اآل(  عدیم الفساد  حسیصببعد اآلن بل  فاسدًا  ). ولن یكون  50اآلیة  أن یرثا ملكوت هللا (

جمیعھم  المسیحیو أجسادھم.  ن  الفور    مبعضھفسیتحول  عن  بمن  على  المرور  مجيء  الموت.  مرحلة  دون  فوعند  ي المسیح، 
الوقت    لحظة، الفاسد، سوف نتغیر  العینین  المستغرق لطرففي طرفة عین، أو  غیر فاسد    اونلبس جسدً   بأن نخلع عنا جسدنا 
 :في رسالتھ إلى كنیسة فیلبيغییر یتحدث بولس عن ھذا الت).  52-51ان (اآلیت

 
20 ً أَْیضا ِمْنَھا  الَّتِي  السََّماَواِت،  فِي  ِھَي  نَْحُن  ِسیَرتَنَا  اْلَمِسیُح،  فَإِنَّ  یَُسوعُ  بُّ  الرَّ ھَُو  ُمَخلِّصاً  َجَسِد  21نَْنتَِظُر  َشْكَل  َسیُغَیُِّر  الَِّذي 

 . )كید من قبل الكاتبوالت – 21-20: 3بي األصحاح (رسالة فیل لَى ُصوَرِة َجَسِد َمْجِدهِ تََواُضِعنَا ِلیَُكوَن عَ 
 

 
وھي كنایة عن كلمة  ،  Metaschēmatizō  ھي كلمة )21(اآلیة   جلیزیةاإلنفي    غییرتكلمة  ھذه الكلمة الیونانیة المترجمة إلى  ف

ھما   یونانیتین  كلمتین  من  تعني  ،  Metaمركبة  المكالتي  التغییر  أو  ت schēmaكلمةوظرف،  ان  التي  الشكل ،  أو  الشكل  عني 
 .3تشكیلالإعادة و أتجدید الأو ، ما ظھر شيءتغییر الشكل الخارجي أو م  أو حویلما معناه ت أي ،الخارجي
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أن  یعني  فاسد  غیر  بجسد  نشین التمتع  لن  ستكون    خا  نمرض.  الجدیدة  ولن  الوقت  ممجدة أجسادنا  بطوال  دوًما  ستتمتعون  ة  قو . 

بالشباب و ا من خوفً قة  اب مغلوباأل  تعندما كان  العلیةودخل  یسوع الجدران  ر  عبَ . وكما  میشع منكالذي  مجد هللا  تتألقون جماالً 
 المادي. عالم دین بالغیر مقیّ  الجدران ونسافر على الفورا أیضً عبر نحن )، سن19: 20 األصحاح الیھود (یوحنا

 
ھذا اإلشراق الذي سیكون  ).  21:  3  ي األصحاحبفیلرسالة  (  المسیح صورة مجد  بحسب  كتب بولس أن جسدنا الجدید سیكون  

قال یسوع    وجمیالً سلطویًا  یرافقنا   األَبَْراُر َكال  «على حد سواء.  ْمِس یُِضيُء  أَبِیِھمْ   شَّ َملَُكوِت    -  43:  13  األصحاح  (متى  » فِي 
الكاتب قبل  ا  ). التوكید من  ینتمون  سیحظى  الذین  الحكمة    احترامبلمسیح  إلى  سیالسماویةنابع من  ال.  اللذان  فرح  اللطف وسود 

 القوةذلك یشیر إلى  أن  ن  ظال أو ).  43:15  األولى األصحاح  كورنثوس  رسالة(وسیكون الجسد جسدًا قویًا  .  من نصیبنا  انسیكون
رسالة  ا نراه كما ھو (عندممثلھ  قوة وسلطة، ألننا سنكون  ثمة  . سیكون  الجسد  ا منكون جزءً تسالقوة  ، على الرغم من أن  فحسب
 ! جمیل ل إلى صورتھ. یا لھ من یوموجھ یسوع ونتحوّ عاین أجسادنا وسن ستقوم ). 2: 3 األولى األصحاحیوحنا 

 
أب ل علنشكرك  ،  اناصالة:  یسوع،  الرب  ابنك،  إرسال  في  ورحمتك  الرائعة  نعمتك  وثمن  دفع  یى  براثن  یشترینا  خطیئتنا  من 

 یسوع!   نایا رب ھلمَّ ! لویاھلمن كل أمة وقبیلة وشعب ولسان. جمع غفیر ك قف فیھ أمامكق إلى الیوم الذي سن الشیطان. نتو
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