
عثليا، ملكة يهوذا القاسية، كانت أكثر شرا من والدتها 
ايزابل. عندما توفي ابنها أخزيا، استولت بسرعة على 

سيطرة المملكة من خالل إعدام جميع أحفادها الذين قد 
يحكموا في مكانها. "لكن جيهوشيبا، ...اخت اخزيا، اخذت 

يوآش بن اخزيا، و... اخفوه من عثليا، بحيث أنه لم يقتل. 
وكان معها اختبأ في منزل الرب لمدت ست سنوات. و 

عثليا حكمت فعال على األرض."2 ملوك11: 3،2.

على مدى ست سنوات فقط حفنة من الناس الموثوق بهم 
كانوا على علم بأن الطفل المالكي كان حيا ومخفي في 
معبد اهلل. يهوياداع رئيس الكهنة، أحب 

ودرب يوآش الشباب الصغير كابنه 
الوحيد. لمدة ست سنوات يهوياداع 

خطط وصلى ألفضل لحظة لتقديم هذا 
الوريث الشرعي للشعب. أخيرا استدعى 
الكاهن المسن سرا قباطنة موثوق بهم 

في الجيش وأظهر لهم ان اإلبن األصغر 
لألخزيا كان ال يزال على قيد الحياة. 

قرروا اإلنتظار حتى مساء الجمعة، 
عندما يأتيوا جميع الناس المؤمنين 

الى المعبد للعبادة في يوم السبت، 
لتقديم الملك الشاب لها. مع مئات 

من الجنود المسلحين من كل جانب، 
أحضر يهوياداع وريث عرش داود أمام 

الحشد، وقدمه. في البداية كانت الناس 
مندهشة، ولكن عندما رأوا التاج الملكي 

وضع على رأسه، "صفقوا بأيديهم، 
وقالوا، حفظ اهلل الملك." 2 ملوك11: 
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اآلن عندما سمعت عثليا الشريرة ضجيج األبواق و كل 
الناس مبتهجة، جاءت ركظا في داخل المعبد لتكتشف 
فقط أن فترة حكمها اإلرهابي انتهت . في ذلك اليوم 

ذبحت هي وأتباعها، و المملكة أعطيت ليوآش.

الكتاب المقدس يخبرنا بأن إبنا آخر من ديفيد سيخرج 
قريبا من المعبد السماوي وسط النفخ في األبواق في 
الحصول على مملكته الشرعية والقضاء على األشرار.

2 ملوك 1:11-21القصة

الدرس
امأل الفراغات بعد قراءة كل نص من الكتاب المقدس.

 ١.  من هو هذا الملك الذي سيخرج قريبا من معبدالذي في السماء؟
�رؤيا 14:14 ثم نظرت واذا سحابة بيضاء وعلى السحابة جالس شبه  �

____________ ____________ له على راسه تاج من ذهب.

 ٢.  هل سيأتي يسوع بهدوء عندما يعود؟
�1 تسالونيكي �16:4لأن الرب نفسه ____________ بصوت رئيس ملائكة  �

____________ الله سوف ينزل من السماء.
�أرمياء  �30:25الرب _______________ من اعلى إرتفاع ويعطي  �

صوته من مسكن قدسه ، وأنه سيزئر بقوة هديرعلى سكناها ؛ وسوف 
ياعطاء_______________

�مزمور �3:50 سيأتي إلهنا ، ولا _______________ :... نار قدامه تأكل  �
وحوله عاصفة ثائرة.

مالحظة: "عاصفة" تعني "مضطربة وعاصفة." والمجيء الثاني ليسوع ستكون 
صاخبة بوضوح يفوق الوصف. وال يكون هناك شيء سري حول هذا الموضوع!.

 ٣.  ما هي األدلة المادية األخرى التي تصاحب عودة يسوع؟
�رؤيا �18:16فحدثت�أصوات�ورعود�وبروق.�وحدثت�_______________  �

عظيمة لم يحدث مثلها منذ صار الناس على الأرض، زلزلة بمقدارها عظيمة هكذا

 ٤.  أمن هم الذين سوف يروا يسوع عندما يعود؟
� متى �30:24وحينئذ�تظهر�عالمة�ابن�اإلنسان�في�السماء.�وحينئذ______ 

الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة  _______ الأرض _______ ابن 
ومجد عظيم.

�رؤيا �7:1هوذا�يأتي�مع�السحاب�وستنظره�___________��___________. �

مالحظة: هذا واضح جدا لسوء فهمه. كل شخص على قيد الحياة ، أشرار 
أو صالحين ، سوف يروا عودة يسوع الى االرض. الكتاب المقدس لم يصف 

تجمعات سرية ، أو " اإلختطاف " لشعب اهلل

 ٥.  من هم الذين سيكون مع المسيح عندما يعود في السحب؟
� متى �31:25ومتى جاء ابن الانسان في مجده وجميع _______________ 

_______________ معه فحينئذ يجلس على كرسي مجده.

مالحظة: سطوع عودة الرب سوف ، بالمقارنة ، تجعل سطوع قنبلة 
هيدروجينية تتضاءل أهميتها. في قبر يسوع ، سطوع مالك واحد تسبب في 

سقوط جميع الحراس الرومان على األرض مثل الرجال األموات )متى 4-2:28(. 
سطوع جميع مالئكة السماء سيجعل قدوم يسوع الثاني مشرقة جدا ولن يغيب 

عن اي شخص. وسوف يضاف إلى هذا مجد يسوع واآلب الرائع )لوقا 26:9(. 
عودت يسوع الثانية سوف تكون مثل البرق يومض من أفق إلى أفق )متى 

.)27:24

 ٦.  ما الذي سيقوم به سطوع مجيء يسوع لألشرار الذين ما زالوا 
يعيشون على األرض؟

��2تسالونيكي 7:1 ، �8.... وذلك عندما يأتي الرب يسوع من السماء مع ملائكته  �
الجبابرة وسط __________  __________  ،ليعاقب الذين لا 

يعرفون الله.
��2تسالونيكي �8:2وحينئذ يظهر شخص الشر الأثيم. الذي الرب سيقضي عليه  �

بنفخة من فمه، و __________ ببهاء مجيئه.

 ٧.  ماذا سيحدث للصالحين األموات عند مجيء يسوع؟
�1 تسالونيكي 16:4 والأموات في المسيح _______________ أولا. �

 ٨.  عند هذه النقطة، ماذا سيحدث للقديسين األحياء والذين بعثوا من 
األموات؟

�1 كورنثوس 52:4 ، �53... فيقوم الأموات بلأ فساد ونحن ___________.  �
لأن هذا الفاسد لا بد أن يلبس عدم فساد وهذا المائت يلبس عدم موت.

مالحظة: ال أحد إال اهلل له الخلود اآلن )1 تيموثاوس 15:6 ، 16(. ولكن سوف 
تعطى كهدية مجانية للصالحين عند عودة يسوع الثانية. أجسادهم أيضا 

سيتم تحويلها إلى أجساد سماوية غير قابل للفساد ، مثلها في ذلك مثل 
يسوع )فيلبي 20:3 ، 21(.

 ٩.  بعد أن تغيرت ، ماذا سيحدث للصالحين؟
  1 تسالونيكي �17:4ثم نحن الاحياء الباقين _______ _______ معهم في 

السحب لملاقاة الرب في الهواء.

مالحظة: قديسين اهلل سوف يلتقون الرب في الهواء. يسوع ال يلمس األرض 
في مجيئه الثاني ، ذلك أنه لن يظهر على األرض ، كما يعتقد الكثيرون. 

ومجيئه الثاني هو ظهور سماوي ، وليس على األرض.

١٠.  ما هو التحذير الرسمي الذي أعطاه يسوع عن مجيئه الثاني؟
  متى 5:24 لأنه سيأتي كثيرون باسمي ويقولون: أنا هو المسيح، _________ 

.__________
  متى 24:24 ، �26 فسوف يبرز أكثر من __________ __________ 

ونبي دجال، ويقدمون آيات عظيمة و _______________؛ ليضللوا 
حتى المختارين، لو استطاعوا. ... فإذا قال لكم الناس: ها هو المسيح... ها هو في 

الغرف الداخلية! ____________ ____________.

مالحظة: الشيطان سوف ينتحل صفة قدوم المسيح الثانية عن طريق الظهور 
على األرض ككائن جليل ، وانه سوف يخدع المليارات من البشر. يسوع قد 

حذرنا إنه لن يلمس األرض على اإلطالق في مجيئه الثاني ، بل سيبقى في 
الهواء. فإن خداع الشيطان المذهل سيكون مقنعا بحيث سيتم خدعت معظم 

الناس.

١١.  ما الذي سيمنع الصالحين من اإلغترار؟
�أشعياء �20:8فإلى الشريعة وإلى الشهادة: ومن لا ينطق وفقا ل ________  �

________، فلأن لا ضوء فيهم.

مالحظة: شعب اهلل لن يخدع ، ألنهم سوف يعرفون من دراستهم لكلمة 
اهلل كيف سيأتي يسوع )أعمال الرسل 11:17(. أي ظهور اليتفق مع الكتاب 

المقدس هو مزيف ويجب رفضه. يسوع حذرنا.
متى 25:24 ها أنا أخبرتكم بكل شيء َقبل حدوثه.
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١٢.  هل تكون آمنا للذهاب لرؤية المسيح الكاذب؟
� متى 26:24 فإذا قال لكم الناس: ها هو المسيحفي البرية ف_______ 

____________ إلى هناك.

١٣.  مالذي يمكن أن نعرفه عن وقت عودة يسوع؟
�متى �36:24_______ __________ يعرف متى يحين ذلك اليوم وتلك  �

الساعة، لا الملائكة الذين في السماء، ولا الإبن، إنما الأب وحده هو الذي يعرف.
�متى �33:24هكذا أيضا عندما ترون جميع هذه الأشياء، ستعرفون أن  �

_______________ قريب على الأبواب.

مالحظة: اهلل وحده يعلم الوقت الدقيق للمجيء الثاني. جميع المحاوالت لوضع 
وقت و تاريخ هي خارجة عن اإلنسجام مع الكتاب المقدس. ولكن يسوع جعل 

هذا المضوع واضح أنه عندما نرى عالمات مجيئه استوفت )متى 51-4:24 
، لوقا 8:21-33 ؛ و 2 تيموثاوس 1:3-8( ، فإننا يمكن أن نعرف أن مجيئه 

قريبا جدا حتى على األبواب.

١٤.  ماذا ستفعل المالئكة عند مجيء يسوع الثاني؟
�متى 31:24 وسيرسل ملائكته ... ، _______________ الذين اختارهم  �

من الجهات الأربع، من أقصى السماء إلى أقصاها.

مالحظة: المالك الموكل بحمايتك )متى 10:18( من المحتمل أن يكون أول 
من يرحب بك عند عودة يسوع. يالها من فكرة مباركة! وال عجب أن الكتاب 

المقدس يدعو المجيء الثاني "األمل المبارك" )تيطس 13:2(!

١٥.  حيث نحن نعيش قبل مجيء يسوع الثاني ، كيف ينبغي لنا خلق 
عالقة بهذا الحدث الرسمي المجيد؟

�متى 44:24 ولذلك _______________ أنتم أيضا على  �
الإنسان سيرجع في ساعة لا تتوقعونها! _______________ ، لأن ابن 

١٦.  كيف سوف يكافأ الناس عند مجيء يسوع الثاني؟
�رؤيا  12:22 إني آت سريعا، ومعي المكافأة لأجازي كل واحد ________  �

__________ كما يجوز له أن يكون.

مالحظة: سيتم خالص الناس بالنعمة ولكن المكافأة على أساس سلوكهم ، 
وليس على مهنتهم )متى 23-21:7(.

١٧.  ماذا سيقول األشرار عندما يعود المسيح؟
�رؤيا 15:6-17 وملوك الأرض والعظماء والقواد والأغنياء والأقوياء والعبيد والأحرار  �
كلهم اختبأوا في المغاور وصخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور: اسقطي 
علينا، وأخفينا من وجه الجالس على العرش ومن غضب الحمل فإن يوم الغضب 

العظيم قد جاءهم، و _______ يقوى على _______ _______؟

مالحظة: خالل الزلزال الرهيب النهائي ، األشرار، تحجرت مع الخوف - 
سيفضلون للصخور والجبال لتقع عليهم بدال من مواجهة الملك يسوع بغير 

استعداد.

١٨.  ماذا سوف يقول الصالحين عندما يظهر يسوع؟

�أشعياء  9:25 ويقولون في ذلك اليوم ها هو إلهنا الذي انتظرناه و _________  �
__________ هذا هو الرب الذي انتظرناه نبتهج ونفرح بخلاصه.

١٩.  ما هو الغرض الرئيسي لمجيء يسوع الثاني؟
�يوحنا 3:14 وبعدما أذهب وأعد لكم المكان أعود _______________  �

_______________ إلي، لتكونوا حيث أكون أنا.

مالحظة: غرض يسوع النابض في العودة إلى األرض هو ليأخذ أوالده إلى 
المنزل المجيد الذي أعده لهم. ال مزيد من الدموع ، محن ، اوجاع القلب ، أو 

مرض إلى األبد. بل الفرح والسالم التي ال توصف إلى األبد.

إستجابتك
يسوع قادمة في السحب في وقت قريب جدا. هل ستخطط اآلن لتكون جاهز 

لمقابلته؟
اإلجابة: _______________ 

ملحقات
يقدم هذا القسم معلومات إضافية للمزيد من المعلومات و الدراسة.

نظرية اإلختطاف السري
وتستند نظرية اإلختطاف السرية على ثمانية مباني التي تم اعتنقها على نطاق واسع   

بحيث أن معظم الناس قبلوها باعتبارها حقيقة ثابتة دون التوقف للتحقيق. ومع ذلك ، 
سالمتنا تتيم فقط بالبحث في الكتاب المقدس يوميا لتحديد ما إذا كانت تلك األمور صحيحة 

)أعمال الرسل 11:17(. النقاط الثماني لنظرية نشوة اإلختطاف السرية هي على النحو 
التالي :

1. أن اإلختطاف صامت.  
2. أن اإلختطاف غير مرئي.  

3. أن اإلختطاف يترك األشرار أحياء.  
4. يزيل الله الصالحين لحمايتهم من المحنه.  

5.  عودة المسيح الثانية ستحدث على مرحلتين: )1( اإلختطاف السري ، و )2(   
القدوم الفعلي ، والتي ستكون مجيدة.

6. أنه سوف يكون فترة سبع سنوات تفصل بين هاتين المرحلتين من القدوم الثاني.  
7.  أن اإلختطاف السري سوف يحدث قبل كشف المسيح الدجال ، الذي من ثم   

سيجلب المعاناة.
8.  أن األشرار عند هذه النقطة سيكون لديها فرصة ثانية ليتم تحويلهم إلى خدمة   

المسيح.
أن فحص هذه النقاط بالكامل خارج نطاق هذا الملحق المحدود، لكننا ستغطي كل نقطة هنا 
بشكل موجز. لقد غطينا النقطة األولى والثانية في هذا الدرس ، ولكنهم ذكروا هنا مرة أخرى 

للتأكيد. إستعد لبعض المفاجآت!
1. أن اإلختطاف ليس صامتا ، بل هو صاخب للغاية. الكتاب المقدس يقول أن   
يسوع سينزل "مع صيحة، مع صوت رئيسي المالئكة ، و مع بوق الله." 1 تسالونيكي 

16:4. قال داود: " يأتي إلهنا وال يصمت، تحيُط به النار اآلكلة والعواصف الثَّائرة ]عنيفة ، 
دورانية[ جدا من حوله." مزمور 3:50. أرمياء يقول: "الرب يزأر من العالء، ... يدوي صوته. 

يزأر زئيرا ...، ويجهر هاتفا على جميع سكان اأَلرض ... ضوضاء حتى تأتي إلى أقاصي 
األرض." أرمياء 30:25 ، 31. ال شيء في ذلك هادئ! المسيح سوف يأتي مع ضوضاء 

ستسمع في جميع أنحاء العالم. تأكد أن تضع عالمة حول هذا الموضوع. إذا كنت تعيش عندما 
يعود المسيح ، سوف تسمعه عندما يأتي. أذنيك سوف ترن مع ضجيج الكارثة.

2. أن اإلختطاف سيكون غير مرئي؛ وبالعكس سوف ينظر اليه من قبل الجميع. جميع   
المالئكة ستأتي مع يسوع )متى 31:25(. مالك وحيد ظهر في قيامة يسوع ، وسطوعه كان 
طاغيا للغاية بحيث أن الحرس الروماني بالكامل سقطت على األرض مثل الرجال األموات 

)متى 2:28-4(. تأمل سطوع جميع مالئكة السماء المذهل! وسوف تضاف الى مجد المالئكة 
مجد يسوع نفسه )متى 31:25( ومجد اآلب )متى 27:16(. وسوف يكون وهج السطوع هائال. 

وأضاف يسوع ، "فكما أن اْلبرق يومض من الشرق فيضيء في الغرب، هكذا يكون رجوع ابن 
اإلنسان." متى 27:24. سري؟ بال تمدد من الخيال. في الواقع ، الكتاب المقدس رسخ هذا 

الموضوع إلى األبد قائال: "هوذا يأتي مع السحاب ، ستراه عيون الجميع". رؤيا 7:1. اطمئن ، 
إذا كنت تعيش في وقت عودة يسوع الثانية ، ستراه يأتي!

3. اإلختطاف ال يترك األشرار أحياء. سينحرون عند مجيء الرب )أشعياء 4:11 ؛ مالخي   
1:4 ؛ 2 تسالونيكي 8:2(.

4. 4. الله ال يزيل الصالحين من المحنه ، ولكن بدال من ذلك يحميهم في خالل تلك   
المحن )مزمور 12-5:91(.

5. مجيء المسيح الثاني لن يكون على مرحلتين واحد سري واألخر مرئي من قبل الجميع.   
هناك مجيء ثاني واحد فقط ، وسوف ينظر اليها من قبل كل شخص يعيش على األرض. ال 

يوجد أي نص في الكتاب المقدس يدعم أن المجيء الثاني سيتم على مرحلتين.
6. اساتذة اإلختطاف السري يدعون بأن هناك فترة سبع سنوات بين المجيئين الثانيتين   

للمسيح. هذا ليس مبني على الكتاب المقدس.
7. المسيح الدجال ال يظهر بعد ثالثة سنوات ونصف من مجيء المسيح الثاني. لقد كان   

ناشطا لقرون )1 يوحنا 3:4( ، ومازال يقوم بعمله الشنيع حتى اآلن.
8.  االشرار ليس لديها فرصة ثانية ليتم حفظهم بعد المجيء الثاني. وسيتم تدمير كل الخطاة   

في المجيء الثاني. ليس هناك فرصة ثانية ألحد بعد مجيء يسوع الثاني.
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