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 المجيء الثاني ليسوع المسيح ن خالِل م عمَل اِهللا يعرِفُ التلميذُ
____________________________________________________________ 

 خـالل موتنـا ن عمل اهللا من خالل الشـريعة ومـ ن ع تعلمنا في الدروس السابقة لقد
 خالل المجيء الثاني ن عمل اهللا م ن فسوف نتحدث ع هذا الدرس والدرس القادم أما في . متنا وقيا

 . ليسوع المسيح

م ق المجـيء الثـاني للمسـيح بِ س ات التي تَ م على العال هذا الدرس سوف نُركِّز في  ، ثـُ
 ألخيـرة، والسـماء القيامة من األمـوات، والدينونـة ا نِ ع الدرس التعليمي القادم في سنتحدث

 . واألرض الجديدتين

 ودمارِ الهيكِل عن سقوط أورشليم ٢ : ٢٤ و ٣٨ - ٣٧ : ٢٣ لقد تنبأ يسوع في إنجيل متَّى
 قُـْل " : : هو األول السؤال . ٣ : ٢٤ في إنجيل متَّى وردا ه سؤالين عليه تالميذُ ح ر طَ ، وعندها . فيها

 " ما هي عالَمةُ مجِيِئك وانْقضاء الدهرِ؟ " : و ه الثاني السؤاُل و " ؟ لَنَا متَى يكُون هذَا

ما قاله يسوع ع اعتقد التالميذ أن ب نهايـة نشير إلى قُـرشليم والهيكل إنَّما يدمار أور 
 وقد بين يسوع أنَّه ستكون هناك فترة طويلـة بـين دمـار . لكنهم كانوا مخطئين في ذلك ! العالم

شليم والهيكل مأور جهة، ونهاية الد ن جهة أخرى ه نر م . 

على الرغم م خطئين تماماً نلَ . ذلك، لم يكن التالميذ مهناك ص ة فعليـة فقد قال يسوع إن 
. سبق مجيئه قبل مجيئه الثاني، سوف تكون هناك عالمات كثيرة تَ ن ك لَ . بين الحدثين



 ت كثيرة في الطبيعة وفي التـاريخ فعلى سبيل المثال، قال يسوع إنه ستكون هناك عالما
 - ٤ : ٢٤ في إنجيل متَّـى حيثُ نقرُأ ما الموجود في العالم في يومٍ ر تُؤكِّد على حتمية انتهاء الشَّ

١٢ : 

" مقَاَل لَهو وعسي ابوا : فََأجانْظُر ! دَأح لَّكُمضالَ ي . ْأتُونـيس يـرِينكَث فَـِإن 
يني قَاِئلمبِاس : يحسالْم وَأنَا ه ! يرِينكَث لُّونضيوب . وربِح ونعمفَ تَسوسو 
 َألنَّه الَ بد َأن تَكُون هذه كُلُّها، ولكـن . اُنْظُروا، الَ تَرتَاعوا . وَأخْبارِ حروبٍ

دعى بنْتَهالْم سلَي . مو ةلَى ُأمةٌ عُأم تَقُوم َألنَّه تَكُـونو ،ة  ملَكَةٌ علَـى مملَكـَ
ناكي َأمالَزُِل فزبَِئةٌ وَأواتٌ واعجاعِ . مجُأ اَألوتَدبا مكُلَّه ههذ نلكو . ينَِئـذح 

 يسلِّمونَكُم ِإلَى ضيق ويقْتُلُونَكُم، وتَكُونُون مبغَضين من جميعِ اُألمـمِ َألجـِل
 وحينَِئذ يعثُر كَثيرون ويسلِّمون بعضهم بعضا ويبغضـون بعضـهم . اسمي
 وِلكَثْرة اِإلثْمِ تَبرد محبةُ . ويقُوم َأنْبِياء كَذَبةٌ كَثيرون ويضلُّون كَثيرِين . بعضا

يرِينالْكَث " . 

 ة بـ ذَ قد ظهر أنبياء كَ و . لعالمات ال تشير إلى نهاية العالم وهكذا، فقد قال يسوع إن هذه ا
عنـد اهللا وأن ـنر زعموا أنهم أنبياء مصكثيرون في العهد القديم وفي العهد الجديد وفي كل ع 

 للميالد نَشَب صـراع حـاد ٦٩ و ٦٨ سنة ال فعلى سبيل المثال، في . نهاية العالم أصبحت وشيكة
رِ بين قياصرة روما ممبحالة اضطراب شـديد ا جعل اإلمبراطورية الرومانية بأس روفـي . ها تَم 

 . هدم أورشليم والهيكل و الحرب على اليهود " تيطس " القائد الروماني للميالد شَن ٧٠ سنة

 على بعضها ستمرة في شَن الحروب من خالل التاريخ، فإن األمم والشعوب م نرى وكما
 ن و ومـا زال المؤمنـ . الماليين تَفْتُك ب – ت وما زال – عات والزالزل كانت كما أن المجا . بعض

 ه، فقد لِّ هذا كُ من رغم على ال . المسيحيون مضطهدين في أماكن كثيرة حول العالم حتى يومنا هذا
 ا، ولكن لَـيس َألنَّه الَ بد َأن تَكُون هذه كُلُّه . الَ تَرتَاعوا " ٨ - ٦ : ٢٤ متَّى إنجيل قال يسوع في
دعى بنْتَهي . الْمالَزُِل فزبَِئةٌ وَأواتٌ واعجم تَكُونو ،لَكَةملَى ملَكَةٌ عممو ةلَى ُأمةٌ عُأم تَقُوم َألنَّه 

ناكاعِ . َأمجُأ اَألوتَدبا مكُلَّه ههذ نلكو " .



 هي ليست نهاية العالم؛ لكنهـا بدايـة اآلالم التـي ات م وهكذا، فإن هذه األحداث والعال
 ! وسـالماً .. وطُمأنينةً .. راحةً – كمؤمنين بيسوع – وهذا يعطينا . ستؤدي إلى انتهاء هذا العالم

 . فاهللا يستخدم هذه األحداث لتتميم خطته لخالص البشر

 يكْرز بِبِشَـارة الْملَكُـوت و " ١٤ : ٢٤ يتابع يسوع حديثه قائالً لتالميذه في إنجيل متَّى م ثُ
 التي وهذا يعني أن العالمة األولى . " ثُم يْأتي الْمنْتَهى . هذه في كُلِّ الْمسكُونَة شَهادةً ِلجميعِ اُألممِ

 وكمـا . األمـم هي وصول رسالة اإلنجيل إلى جميع ثانيةً لمسيح ا رب مجيء قُ تَدلُّ بالفعل على
 كما أن اإلنجيل يدعى في سفْر ". الخبر السار " أو " البشارة " تعني " إنجيل " فإن كلمة ا ن نعرف جميع

 لنا خطايانا وأعطانا خالصاً أبدياً من خالل ر فَ ألن اهللا غَ " بشارة نعمة اهللا " ٢٤ : ٢٠ سل الر ال أعم
 وبما فعلـه وهذا الغفران وهذا الخالص متاحان لكل شخص يؤمن بيسوع . موت يسوع وقيامته
 . ألجله على الصليب

 وهكذا ، وبحسب تعليم يسوع نفسه، سوف يكون وصول رسالة الخالص إلى جميع األمم
 . أو يخْلُصـون وهذا ال يعني أن جميع الناس سيؤمنون . ةً ثاني ئه عالمة واضحة على اقتراب مجي

نِ الخالصِ الشُّموليع لِّمعال ي سقدالم يكون هناك دوماً أشخاص يؤمنون بيسوع فسوف . فالكتاب 
 رفضـه يصر علـى وبالطبع فإن كُلَّ من يؤمن بيسوعَ يخْلص، وكُلَّ من . وأشخاص يرفضونه

 . سيدان

 : ٢٨ - ١٥ : ٢٤ ونقرأ في إنجيل متَّى

 ِئمةً في الْمكَـانِ فَمتَى نَظَرتُم رِجسةَ الْخَرابِ الَّتي قَاَل عنْها دانيآُل النَّبِي قَا "
 فَحينَِئذ ِليهرب الَّذين في الْيهودية ِإلَى الْجِبـاِل، – ِليفْهمِ الْقَارُِئ – الْمقَدسِ

 والَّذي علَى السطْحِ فَالَ ينْزِْل ِليْأخُذَ من بيته شَيًئا، والَّذي فـي الْحقْـِل فَـالَ
 ! وويٌل ِللْحبالَى والْمرضعات في تلْـك اَأليـامِ . ه ِليْأخُذَ ثيابه يرجع ِإلَى وراِئ

يقٌ ضـ ينَِئذح كُوني َألنَّه ،تبي سالَ فو تَاءي شف كُمبره كُونالَ ي لُّوا ِلكَيصو 
 ولَو لَم تُقَصر تلْك . آلن ولَن يكُون عظيم لَم يكُن مثْلُه منْذُ ابتداء الْعالَمِ ِإلَى ا

دسج خْلُصي لَم اماَألي . اماَألي لْكت رتُقَص خْتَارِينِل الْمَألج نلكقَاَل . و ِإن ينَِئذح 
دَأح نَا : لَكُمه يحسذَا الْموه ! َأو : نَاكقُوا ! هدقُو . فَالَ تُصـيس َألنَّه اءـحسم م



كَـنَأم لُّوا لَـوضتَّى يح ،اِئبجعةً ويمظع اتآي طُونعيةٌ وكَذَب اءَأنْبِيةٌ وكَذَب 
 هـا هـو فـي : فَِإن قَالُوا لَكُم . ها َأنَا قَد سبقْتُ وَأخْبرتُكُم . الْمخْتَارِين َأيضا

ةيروا ! الْبجفَالَ تَخْر . عِ هخَادي الْمف وقُوا ! ا هدقَ . فَالَ تُصـرالْب ا َأنكَم َألنَّه 
 يخْرج من الْمشَارِق ويظْهر ِإلَى الْمغَارِبِ، هكَذَا يكُون َأيضـا مجِـيء ابـنِ

 . " َألنَّه حيثُما تَكُنِ الْجثَّةُ، فَهنَاك تَجتَمع النُّسور . اِإلنْسانِ

 فبحسب النبـوءة . ة م هِ الم النقاط نتطرق إلى بعض يجب علينا أن في ضوء هذه اآليات،
 إزالة الهيكل و أحد أعداء الرب بتدنيس ، سوف يقوم ١١ : ١٢ و ٣١ : ١١ الواردة في سفْر دانيال

ةً أخرى وقد حدث هذا األمر قبل مجيء المسيح، وحدث . حرقة الدائمة المربعـد مجيئـه األول م 
 . ةً ة أخرى قبل مجيئه ثاني ر سوف يحدث م كما أنه . رة قصيرة نسبياً بفت

 قبـل المـيالد حـين قـام جنـود ١٦٧ قد تحققت نبوءة دانيال للمرة األولى في سـنة ل
 . في الهيكل وذبحوا الخنازير عليـه ات ق ر ح الم وثَني فوق مذبح أنطيوخوس إبيفانيس ببناء مذبح

 . هللا وبذلك فقد نَجسوا بيت ا

 قام الجنود الرومـان ن للميالد حي ٧٠ كما أن نبوءة دانيال تحققت للمرة الثانية  في سنة
 ن وهذا هو ما قصده يسوع حـي . بقيادة تيطس باالستيالء على أورشليم وتدميرها وإحراق الهيكل

 ا قَاتلَةَ اَألنْبِياء وراجِمـةَ ي ! يا ُأورشَليم، يا ُأورشَليم " ٢ : ٢٤ و ٣٨ ، ٣٧ : ٢٣ قال في إنجيل متَّى
 حيها، ولَم الْمرسلين ِإلَيها، كَم مرة َأردتُ َأن َأجمع َأوالَدك كَما تَجمع الدجاجةُ فراخَها تَحتَ جنَا

 ِإنَّه الَ يتْرك ههنَا حجر علَى حجـرٍ الَ : لَكُم اَلْحقَّ َأقُوُل ... . هوذَا بيتُكُم يتْرك لَكُم خَرابا ! تُرِيدوا
نْقَضي ! " . 

 فسوف يأتي . المسيح عند ظهور ضد يتم أما التحقيق الثالث واألخير لنبوءة دانيال هذه فس
ه الثـاني سـي ، لهذا . جس كل ما هو مقَدس شخص ذو نفوذ واسعٍ وينَ  ث د ح قال يسوع إن مجيـئ

تَّى باش مـامِ " ٣١ - ٢٩ : ٢٤ رةً بعد هذا الحدث حيث نقرأ في إنجيل ماَألي لْـكت يقض دعب قْتِللْوو 
عتَتَز اتاوماتُ السقُوو ،اءمالس نقُطُ متَس ومالنُّجو ،هءوي ضطعالَ ي رالْقَمو ،سالشَّم متُظْل عز . 

اءمي السانِ فنِ اِإلنْسةُ ابالَمع رتَظْه ينَِئذحأجاب يس بهذا و . " و ، السـؤال الثـاني الـذي نِ وع ع 
. المسيح ثم يأتي المسيح نفسه ثانية فسوف يأتي ضد . التالميذ ه ح ر طَ



س عقدونقرأ في الكتاب الم ن فات ص دالمسيح حيث يصفه الرسول بولس في رسـالة ض 
 وهـذا ". األثـيم " و " ع رتف الم " و " م و قا الم " و " بن الهالك ا " و " إنسان الخطية " تسالونيكي الثانية بأنَّه

عني أني دسيكون المسيح ض عادياً لشرائع اهللا وتعاليمه المس شخصاً مقدكمـا . علنة في الكتاب الم 
 ، هللا سـيكون معارِضـاً بل إنَّـه وليس هذا فحسب، . اهللا ا من شأنه أن يعلِّي اسم م لَّ أنه سيقاوم كُ

 . في أي بلد كل قانونٍ ل شعب اهللا، و ل كلمة اهللا، و ل و

 أي أنه سـيدعي ؛ المسيح هذا سيجلس في هيكل اهللا كإله د يقول الرسول بولس إن ض كما
 وهـذا يعنـي أن . فإن الكنيسة هي هيكل اهللا ٢١ : ٢ وحسب ما نقرأ في رسالة أفَسس ! األلوهية

ض د المسيح س ي سلَّط على المؤمنين المس تَ ي ين ويطلب من جمي حي ي ع الناس أن ع دوه هو دون سواه ب . 
 لضيقة الضطهاد بشعٍ و سوف يتعرضون ف لسجود له، سيرفضون ا المؤمنين المسيحيين حيث أن و

 . عظيمة

دض هذا المسيح ورغم أن ر بعد، أالَّ أنَّه سيظْهظْ لم ي ه فهنـاك . في يـومٍ مـا ر داد أضـ 
يحِ كَثيـرون " ١٨ : ٢ األولى كثيرون للمسيح نقرأ في رسالة يوحنَّا سـِللْم اددَأض اآلن ارص قَد " . 

على الرغم من ذلك فإن الض هناك د بعد ألن األخير للمسيح لم يأت نيحجزه ) ما أو ( م . 

 الَّـذي " : د المسيح عن ض ٩ : ٢ كذلك، يقول الرسول بولس في رسالة تسالونيكي الثانية
مبِع جِيُئهم ةبكَاذ اِئبجعو اتبِآيو ،ةطَانِ، بِكُلِّ قُوِل الشَّي " . مجيء هـذا الم ـ تَ وهذا يعني أنم د ر 

 لكن ضد المسـيح لـن . سيكون مرتبطاً بقدرة الشيطان على عمل المعجزات والعجائب المزيفة
ى تـأثيره المضـلُّ فسوف يقتصر . يتمكن من خداع المؤمنين الحقيقيين أو تضليلهم بأكاذيبه  عـل

 فعندما يستمر الناس في رفـض محبـة اهللا . رسالة الخالص بيسوع المسيح أولئك الذين رفضوا
 المسـيح حين يأتي ضـد لهذا، . فإن قلوبهم تصبح قاسية ومنغلقة تماماً ، وخطته لخالص نفوسهم
 م عقابـاً عـادالً ألنهـم أخـذوا ، سوف يدينهم اهللا ويعاقبه وبسبب ذلك . فإنهم يصدقونه ويتبعونه

 . كان يجدر بهم فُرصتهم كاملةً لكنهم لم يستفيدوا منها كما

 فقد أدى ". الضيقة العظيمة " وهناك مفهوم آخر ينبغي علينا أن نُلقي الضوء عليه أال وهو
كمـا أن . رن الثاني قبل الميالد إلى تَعرض اليهود لضيق شديد ق مجيء أنطيوخس إبيفانيس في ال



 ى إلى دمارها ودمـار أد للميالد ٧٠ في سنة تيطس وجيشه على أورشليم القائد الروماني هجوم
 منـذ ا لم يكـن مثلهـ تأتي ي س ت ال ة العظيم ة وهنا، يقول يسوع إن الضيق . تُّت اليهود شَ وتَ ، الهيكل

 ! ولن يكون ... ابتداء العالم

 ، الزل جاعـات، وز وحـروب، وم الل، وهكذا سوف يرافق ظهور ضد المسـيح ضـ
لهذا، لَ . األيمان نِ واضطهاد للمؤمنين المسيحيين، وارتداد ع تَ في اإليمـان المسـيحي إالَّ نثْبي 

 . المؤمنين الحقيقيين الذين آمنوا بيسوع وأطاعوه بكل قلوبهم

وي فُ ص ة انغماسٍ في الحياة ال سوع تلك الفترة بأنها فترة أمانٍ زائف و يفهو يقـول . مادي 
 : وكَما كَان في َأيامِ نُوحٍ كَذِلك يكُون َأيضا في َأيامِ ابـنِ اِإلنْسـانِ " ٢٩ - ٢٦:١٧ في إنجيل لوقا

 اء كَانُوا يْأكُلُون ويشْربون، ويزوجون ويتَزوجون، ِإلَى الْيومِ الَّذي فيه دخََل نُوح الْفُلْـك، وجـ
 كَانُوا يْأكُلُون ويشْربون، ويشْتَرون : كَذِلك َأيضا كَما كَان في َأيامِ لُوط . وفَان وَأهلَك الْجميع الطُّ

نُونبيو ونغْرِسيو ،ونبِيعيرِيتًـ . وبكا ونَار طَرَأم ،ومدس نلُوطٌ م جخَر يهي فالَّذ موالْي نلكا و 
يعمالْج لَكفََأه اءمالس نم " .

 . س، والبنـاء ر في األكل، والشرب، والبيع، والشراء، والغَـ كين م ه سوف يكون الناس منْ
 كما يقول الرسول بولس في رسالة تيموثاوس الثانية . ا وعندها سيأتي هالكهم فجأة دون أن يدرو

 ولكنِ اعلَـم " : والروحي جتماعي ى الصعيدين اال عل فترة تدهور ستكون إن هذه الفترة ٥ - ١ : ٣
م ،ـهِمَألنْفُس ينبحم كُونُوني النَّاس ةٌ، َألنبعنَةٌ صمي َأزتَْأتس ةيرامِ اَألخي اَأليف هذَا َأنَّه ـينبح 

 عين ِلواِلديهِم، غَير شَاكرِين، دنسين، بِالَ حنُو، ِللْماِل، متَعظِّمين، مستَكْبِرِين، مجدفين، غَير طَاِئ
،ـينمقْتَحم ،ينـالَحِ، خَـاِئنِللص ـينبحم ـرغَي ،ينشَرِس ،ةاهي النَّزيمدع ،ى، ثَاِلبِينبِالَ رِض 

 . " رةُ التَّقْوى، ولكنَّهم منْكرون قُوتَها متَصلِّفين، محبين ِللَّذَّات دون محبةِ ِهللا، لَهم صو

 أيضاً بالفساد حيث يقول الرسول بولس في تلك الفترة تَتَّصف إلى جانب هذا كُلِّه، سوف
 م ِإنَّه في اَألزمنَة اَألخيرة يرتَد قَو : ولكن الروح يقُوُل صرِيحا " ٣ - ١ : ٤ رسالة تيموثاوس األولى

 رهم، عنِ اِإليمانِ، تَابِعين َأرواحا مضلَّةً وتَعاِليم شَياطين، في رِياء َأقْوال كَاذبة، موسومةً ضماِئ
َل بِالشُّكْرِ ما اُهللا ِلتُتَنَاوخَلَقَه قَد ةمَأطْع نع تَنَعمي َأن رِينآماجِ، وونِ الزع ينعانم يننـْؤمالْم ن 

. " وعارِفي الْحقِّ



 إنسـانٍ ن وقت مجيئه الثاني مجهول للجميع وال يمكن ألي إ وقد قال يسوع بوضوح تامٍ
 وَأما ذِلك الْيوم وتلْك الساعةُ فَالَ يعلَـم " ٣٦ : ٢٤ بل أنَّه قال لتالميذه في إنجيل متَّى . أن يعرفه
،دا َأحبِهِم هدحِإالَّ َأبِي و ،اتاومالَِئكَةُ السالَ مـل . " وس٧ : ١ كما أنَّه قال لتالميذه في أعمال الر 

" هلْطَاني سف ا اآلبلَهعي جقَاتَ الَّتاَألونَةَ ومرِفُوا اَألزتَع َأن لَكُم سكُ ، لهذا . " لَي ـ لَّ فإني نم معز 
أنَّه ي وقت ال فُ رِ ع تَ مجيء الثاني للمسيح إنَّما هو كاذب وم م دعلى اهللا ر . 

نكون م معرفة وقت المجيء الثاني للمسيح هو أن نذلك واألهم م  قـال فقـد . ستعدين ـل
 ي ِلذِلك كُونُوا َأنْتُم َأيضا مستَعدين، َألنَّه في ساعة الَ تَظُنُّون يْأت " ٤٤ : ٢٤ في إنجيل متَّى يسوع

 أن ٤١ - ٤٠ : ٢٤ فنحن نقرأ في إنجيل متَّـى . وفي هذا تحذير قوي لغير المؤمنين . " ابن اِإلنْسانِ
 . في حياتهم اليومية عنـد مجـيء المسـيح ثانيـةً كين م ه سيكونون منْ وغير المؤمنين المؤمنين

ث أن قاة م ال المؤمنين لم ر ي غَ تْرك ي المؤمنين الحقيقيين و وعندها، سوف يؤخَذُ  صيرهم األبدي حـي
 . باب الخالص يكون قد ُأغلق إلى األبد

س يقدالكتاب الم ورغم أننا نثق في خالصنا، إالّ أن ح حيـاة نا على المثـابرة علـى ض 
 اسهروا ِإذًا َألنَّكُـم " ٤٢ : ٢٤ فقد قال يسوع لتالميذه في إنجيل متَّى . يمان والخدمة إلى النهاية إل ا
 . " تَعلَمون في َأية ساعة يْأتي ربكُم الَ

 : ١٤ و ١١ - ٩ : ٣ س في رسالته الثانية ر الرسول بطْ ونَخْتم حلْقَتنا هذه بما قاله

 الَ يتَباطَُأ الرب عن وعده كَما يحسب قَوم التَّباطَُؤ، لكنَّه يتََأنَّى علَينَا، وهو الَ "
ةبِإلَى التَّو يعمقْبَِل الْجي ْل َأنب ،ُأنَاس كلهي َأن شَاءي . يف صي كَلْأتيس نلكو 

ـرنَاصـلُّ الْعتَنْحـجِيجٍ، واتُ بِضاوـموُل الستَز يهي فالَّذ ،بالر موِل، ياللَّي 
 فَبِما َأن هذه كُلَّها تَنْحلُّ، . وعاتُ الَّتي فيها محتَرِقَةً، وتَحتَرِقُ اَألرض والْمصنُ

 ِلـذِلك َأيهـا ... َأي ُأنَاسٍ يجِب َأن تَكُونُوا َأنْتُم في سيرة مقَدسة وتَقْـوى؟
 سٍ والَ عيـبٍ، اَألحباء، ِإذْ َأنْتُم منْتَظرون هذه، اجتَهِدوا ِلتُوجدوا عنْده بِالَ دنَ

. " في سالَمٍ



سـوعي خـالِل مـوت ـنِل اِهللا ممع نهذا الموضوعِ ع نُل ماألو ءزهذا هو الج كان 
هتهذا الموضوعِ في . وقيام نالثاني م ءزُل الجاِهللا الدرس التعليمي القادم وسوفَ نُكْم بمشيئة . 

 . لكُم منَّا أطيب اُألمنيـات والتحيـات ، " تلمذة " جديد من برنامج وإلى أن نَلقاكُم في درسٍ
. آمين . ركُم في المسيحِ يسوع وسالم اِهللا الذي يفوقُ كُلَّ عقٍْل يحفَظُ قُلوبكُم وأفكا


