
ـالة الر٤٥س     
 

اءالذى ج سيحالماءالذى ج سيحيأتى ثانية  ....المَيأتى ثانيةسَس  
 

(Arabic - Jesus came, and He is coming back.) 
 

 يأتى ثانيةيأتى ثانيةسس  ....المسيح الذى جاءالمسيح الذى جاء: موضوعه موا اليديثنَح.. ىأِحباِئ
 

 إنجيل لوقا وِمناألصى نَاح الثاِنحقرأ العَددياِشن العىاِدر والحشَ عر: 
أنّه وِلد لكم أنّه وِلد لكم .. .. فها أنا أبشّركم بفرح عظيم يكون لجميع الشّعبفها أنا أبشّركم بفرح عظيم يكون لجميع الشّعب.. .. ال تخافواال تخافوا: : فقاَل لهم المالكفقاَل لهم المالك 

خلصد مدينِة داوفى م اليومخلصد مدينِة داوفى م اليوم....بالر سيحالم هو بالر سيحالم ١. هو  
 

وِمنِسفر أع سمال الرل األصاح األوحل نقرأ العددياِشن العاِدر والحرشَى ع: 
: : ض وقاالض وقااليياس أباس أب وقفا بهم بلب وقفا بهم بلبجالن قدجالن قد منطلقٌ إذا ر منطلقٌ إذا رهوهواء واء وا كانوا يشخَصون إلى السما كانوا يشخَصون إلى السممموفيوفي 

أيأيهها الرا الرليلياُل الججليلياُل الجتنْج واقفين الكما بتنْون م واقفين الكما بون مونظرونظرمإلى الس م؟؟اءاء إلى الس.!.!مإلى الس تفعهذا الذى ار وعسي إن مإلى الس تفعهذا الذى ار وعسي اء اء  إن
يسيسوها رأيتمأتى هكذا كموها رأيتمنطلقاً إلأتى هكذا كمنطلقاً إل مم مى السم٢.اءاءى الس 
 
  ونب روِمح هِد القديملقد كاناِت األنبياء فى العجىءا(  هو مِسيالم(بوع الرسجيِئِهوكان..  يم شِغُل   انتظاري

 ولقد.. لحمإلى أن وِلد الِطفُل يسوع فى مِدينِة داود التى تدعى بيت .. عقوَل وقلوب أوالِد وبناِت اهللا عبر العصور
َل لوقا البجسشيرفى تِل":  فى إنجيلِه هذا النص فى تِلوكان وكاناة متبدعالكورة ر كاة متبدعالكورة ر تهم كعياِت الليل على رِحراس ونسحرتهم ين يعياِت الليل على رِحراس ونسحرين ي

وإذا موإذا مالر الكالر الكببجوم وقفَ بهم جوم وقفَ بهم الر دالر دببأض أض ح اءح اءمولهموله .. ..مفقاَل لهمفقاَل لهالكالم الكافواافواال تخَال تخَ: :  الم .. ..فها أنَا أنَفها أبشِّشِّا أبرركمظيم   كمح عظيم بفرح عبفر
لن المالك للرعاِة  أعلقد.. "ببص هو المسيح الرص هو المسيح الر مخِل مخِلاوداودى مدينِة دى مدينِة دم ِفم ِفوو وِلد لكم الي وِلد لكم اليأنّهأنّه.. .. يكون لجميع الشّعبيكون لجميع الشّعب

ح أصبح العالم  فبميالِد المسي.. إلى تاريخينرى وقسمهشَدد التاريخَ البوما أعلنَه ح.. البسطاء عن مولوِد بيِت لحم
إلى تاريخي عخضاألو.. ني زا قبَل الميالدُلتميم ىمسا يز اآلخَ..  بموتميالميالدر ا بعدم ىمسا يبم . 

 

خ البشرى ِسوى هؤالء  مجرى التاري يبشرهم بهذه البشارة التى حولتْنألم يجد المالك م: وربما نتساءُل 
ارة لقادِة المالك هذه البشَ  لماذا لم يعلن!.؟ريةلبشَل  بشارةعظمليعلنوا أبسطاء ال هؤالء  لماذا يختار اهللا.!الرعاة؟

شاهير فالِسالشعِب ورؤسنة وماِء الكهر؟فِة الالهصالع ِة الناس!.وت فى ذلكلطان على عامالس م ِمنله أليس  
و متلكونويسائَل نشْرها وإذاعتها فى مع وأضسال أون؟جر؟ أ!.مر وأقددبها أج منا !.ليسوا هومفههذا هو م 

تنا اإلنسوهِذِه هى ِحكم ةالبشرىاني ..ا إرأمى وأعادمفهى أس لىة اهللا وِحكمتهص"  ألنعن الفح هأحكام دعا أبصمعن الفح هأحكام دعا أب٣."م 
 

  األجيال كان إن شتهىم جىءدارة فى قلوِب مالص حتل مكانعاة يهؤالِء الر.ا غيرهم فكانوا مشغولين  أم
وحيات ويسبقون غيرهم فى اإلدراك فالبسطاء يرون ويلمسون الر..  أكثر ِمن إنشغالهم بمجىء المِسياعالميةبأمور 
وِحىالر ..إيم ادفالسفة ليزد تأييداً أو تأكيداً ِمن ال ينتظر ؤِمنأو لتزوالم ةانهوحيالر عرفتهم ادد .. بل حاجته

اة  الرع إن أمثاَل..الدائمة إلى مزيٍد ِمن البساطِة ليحصَل ِمن الرب وحده على مزيٍد ِمن اإليمان والمعرفة الروحية
ة فى نظر الساردم الصطاء لهسالباءم ..مة اإلعالن السلويلذا كانت أوقهماوىح ِمن فوا بِهشْ وامتيازاً لير. 

 

 الس أجناد الذى هتفتْ له ولودالم إنة قائلةمحبسِهللا": اء م دجِهللالم دجاِل ِف ِفالماِلى األعى األع المض السلى األرى وع المض السلى األرى وع
وه بيحاِتهم أبلغُوما سِمعه الرعاة البسطاء ِمن تهاليل جنِد السماء وتس.. بص المسيح الر هو المخِل"وبالنّاس المسرةوبالنّاس المسرة

ب ِمن قرام منذ ما يد ععاماّ ب ع الصغَار والكباريرددها العالم أجمع  أنشودة المالئكة هى أنشودةحتْفأصب.. للنّاس
إن .. لمسيح ابن اِهللا يسوع ابيِت لحم مولود..  مريميسِة العذراءولوِد القد وستبقى ما بقى احتفاٌل بم..ألفى عام

                                                
      لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع    ،         ٣٣: ١١        ،       رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية ٢١ – ١: ٢إنجيل لوقا  ١
  ١١ – ٩: ١ِسفر أعمال الرسل  ٢
  ١٤: ٧سفر إشعياء  ٣
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هكذا أحب اُهللا هكذا أحب اُهللا " :ى ِمن تلك البشارِة ألنّه مكتوب أنّهوالمسرة هى للجميع وليس فينا من هو مستثنَ بشارةَ السالم
العالمتَعاِدٌل.. "العالمم الجميع لهم نصيب عنى أنىِف هذا ي ة المالسرسِطفل الِمزوِد كان إعالن.. والم جِد اِهللا وميالدا لم

بعد ل المصالحة ألن تدبير اهللا لعم..  العهد القديماءأنبي ميع وعده الذى جاء على لسان جإذ حقق اُهللا.. فى األعالى
 فبمجىء يسوع المسيح كانت الخطية صنعتْ العداوة وإن .. قد تم بمجىِء ابن اهللا إلى العالمسقوط اإلنسان بِعصياِنِه

 ةاستعادرساهللا والم عالم مبالس تعحيح وتمالص هركزم اهللا  ألنه بدون ..اإلنسان عالم مةالسرس١.ال م 
 

ولكن المالك وهو يقدم إعالنَه للرعاة وضع .. "المِسيا المنتظرالمِسيا المنتظر"كثيرون جاءوا معلنين عن أنفِسهم أنّهم  
 ولما مضتْ عنهم المالئكة إلى السماء ."وهِذِه لكم العالمة تجدون ِطفالً مقمطاً مضجعاً فى ِمذوٍدوهِذِه لكم العالمة تجدون ِطفالً مقمطاً مضجعاً فى ِمذوٍد": لهم عالمة قائال

.. .. لنذهِب اآلن إلى بيِت لحم وننظر هذا األمر الواِقع الذى أعلمنا بِه الربلنذهِب اآلن إلى بيِت لحم وننظر هذا األمر الواِقع الذى أعلمنا بِه الرب": قاَل الرجاُل الرعاة بعضهم لبعض
العالم يحتفُل بِميالِد المسيح ولكن لألسف  قد نرى.. ناك ما يؤِخرهم فذهبوا مسرعين ليس ه ألنّه"فجاءوا مسرعينفجاءوا مسرعين

 !..ولكن جوهر األمر فاتهم أن يدركوه ليحتفلوا بِه.. نصيبهم ِمن إحتفاِلهم ال يزيد عن أفراح عالمية زائفة زائلة
 

  عنى الحقيقى كّلإنالم كرأد نسيح األول مجىء المأنّه   وهو لمالرب سيحالم خلصبخالِصِه..الم تعتم  
حبوعخ وأصسسيح ية فى المديدس فى قلبِهليقة جكنَى الروح القدان لخطاياه وسغفر ك إمتيازاِتِه ِمنرة  وأدوبنوي 

يتطلع إلى مجىء و.. ألول بشكر وامتنانحتفَل بمجيِئِه ايهو و  وضمان الحياة األبديةونجاة ِمن العذاِب األبِدى هللا
لى سحاِب  يلتهب قلبه شوقاً لرؤياه آتياً ع.."ىء يوم الربىء يوم الرب سرعة مج سرعة مجبينبين وطالب وطالبينينمنتظرمنتظر"  إذ مكتوبالرب الثانى

دعِد كما وجداً المدرم  اٍتآخركلمحى اإللهى ت جاءبالو لمسالكتاِبب ةسجقدأأاَل اَل آمين تعآمين تع":  المها الربيها الربيوعسي وعس٢." ي 
 

  جاءالر له ا أنالشيهعاناِتِه بل يم خففُ ِمنا يم ِطهاداٍت ولكنواض اربضيقاٍت وتج ِمن عانى المؤِمنقد ي
اضر عن  انشغاله بالعالم الحالروحية للمؤِمن وِمن أخطر األمور على الحياِة.. الثانى للمسيح المبارك بالمجىء

ى يأِتس.. المسيح ثانية كما وعد أيضا المسيح كما وعد وسيأتى لقد أتى.. بالثانى للر انتظار وطلب سرعة المجىء
الربثانية للم رعيأتى فى.. ة مجيِئِهنتظرين وطالبين سجيِئِه الهؤالء ظهوره كما سم ِمن م ولخائفينالذين شَغله 

 . و عليِه على ما ه إلى األبد وسيبقى وأقنعهم بأن الحاَل باق كما هولزائلة الزائفة اشهوات العالمإبليس ب
 

  لإنالفريقَ األو..زى بمجىء الرتعوي يفرحس فلقد قاَل.. بب ولس الرى رسالته ِفوُلس ى ِنؤِمالثانية إلى م
تسالونيكى األصاح الرابعح :"وق اهللا سالئكة وبوِت رئيس مه بهتاٍف بصنفس الرب ألنوق اهللا سالئكة وبوِت رئيس مه بهتاٍف بصنفس الرب ماء واألمواتُ ألنالس ماء واألمواتُ ينزُل ِمنالس ينزُل ِمن

.. .. خْطف جميعاً معهم فى السحِب لمالقاِة الرب فى الهواءخْطف جميعاً معهم فى السحِب لمالقاِة الرب فى الهواء ثم نحن األحياء الباقين سن ثم نحن األحياء الباقين سنفى المسيح سيقومون أوالًفى المسيح سيقومون أوالً
الرب عكّل حين م وهكذا نكونالرب عكّل حين م اً بهذا الكالموهكذا نكونضعب كمعضوا بزع اً بهذا الكالم لذلكضعب كمعضوا بزع لذلك " ..صؤمنون فى العل ولقد كان المر األو

ن همتيح بكلمضاً بفرعب مهضعب ونحية يسيحيبرسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى  كما جاء "ماران آثاماران آثا": اللم
  ٣." آٍت آٍتببالرالر"ا  وترجمتهم..كورنثوس األصحاح السادس عشر

 

ون للجبال واآلكام أن تسقط  فيصرخُونون أين يهربدال يج بفعند ظهور السيِد الر.. الفريقُ الثانىأما  
أما أعدائى الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فأتوا بهم إلى هنا أما أعدائى الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فأتوا بهم إلى هنا ": إذ يقوُل ب الرتَليهم وتغطيهم حين يسمعون صوع

   يسوعببمجىء الر ُلحتِفنَ اليتنَ. "!معدٍة إلبليس ومالئكِتِهمعدٍة إلبليس ومالئكِتِه"ار أبدية  بنَم ثم ينتهى مصيره."!!ىىواذبحوهم قداِمواذبحوهم قداِم
  ٤."كمكما أريحا أريحال وأنَال وأنَثقيلى األحمثقيلى األحمالال و وبينبينا إلى يا جميع المتعا إلى يا جميع المتعتعالوتعالو": َلقا دفق احنَريلي ءاج هإنّ.. اوبنَقل على كاً مِلهجنتوو
 

  ِعتشترككى  عزيزى القارئأدعوكالصالةتلك  فىى م  :ِم..أبانا السماوى كار  أشكرأجل تلك األخب ن
راً نتِظوام ملد على اليكونقلبى  ئهي .ِةر بالمسُئ فيمتله بسالِمك قلبى ولتغمرَلتستلم آتى إليك .لى أنا الخاطئ السارة

وطالباً سرعىجىءة مرب ي سأصِلى .. الباروعِصىاثقاً ِف و قدِد وعك قلتَ اي نال أخْ :م قبل إلىي نمرجارجاً خَه. 
 

 : ذلك فىإن أردتَ سماع تلك الرسالة أو غيرها ستجد.. أخى القارئ العزيز
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