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متى سيأِتيأِتمتى سى المى المسيحسيحثاني ة؟ة؟ ثاني  
 

(Arabic – When will Jesus return?) 
 

 سؤال حيرنى وجواب أقنعنى         : حلقة جديدة من سلسلة 

  ة؟ة؟ ثاني ثانيسيحسيحى المى الميأِتيأِتمتى سمتى س         : وسؤال هذه الحلقة     
                Cliffe Knechtle          :يجيبنا على هذا السؤال

      .Give me an answer that satisfies my heart and my mind              :       فى كتابه
 .وقد حصلنا على تصريح كتابى من الناشر بالترجمة إلى اللغة العربية

 

 . اإلنجيلِةى كلمنَع محضون  أن.ة ثانيسيح المىيأِت متى س: التاِلىؤال السِنع ِةابجاإل بَلقِمن األفضل  
وع س يجىءموة ار الس األخبارىتعِن ةة يوناني كلمنجيُلاإلف .ى اإلنجيلعنَدلول مؤال ومالسة اب إجنياط ب ارتباكفهنَ
منذ ألبن اِهللا سيحالم امفى عكان بدء  ب احاألفراألخبار السوِع.ِةار ند جىِءمالر يصُل ى الثاِنبالم ِةؤمنون إلى قم 

 هِد العاءا أنبيأ بهتنبى  الِتةار السار األخبعاًا ممى ه الثاِنِهجيِئ ومل األوِه مجيِئار فأخب.ارِةار الساألخبب همأفراِح
 ماه خطاين ِم وتبريراً خالصاًوا نالالذين كّلا  بهدهيشْو .ديِد الجِده العسل بكتِب التالميذ والراعنه كتبو ..القديم
ورجفىاء ياٍة ح النّب ٍةأبديعيم األبدى.  انالوفلقدذلك  مِةبالنعالم جِةانيباإليم ان بالربي سو .وعالميعيشُؤمنون ون 

على راءج جىِءمالر ل ى الثاِنبخَيتم الصهِمم نآالم الز ماِضان الحر ويبدأ تمتعهمباألم اِدجالس مِةائي١.ِة البهي 
 

   مؤِملاإننيتح رِمر نع الخَِةبودي ِةطيوي ضمنالح اةَيلكنّ.بالميالِد الثاِنى ة األبدي يزاُلاه م جاِهدفى  ي 
م الملىء بالشّالالعر ارِبوالتجو.يقاِت والض لكن بمجىء الرى نَ الثاِنبِمخلص جميِعِه هِذن و.اه سنستمتعبالم ِدج 

 دع وقدل و.ةرة مرشَى عاِن وثمائٍة ِمى ثالثَ الثاِنبجىء الر من عدثُ يتحديد الجده والع. يستعلن فينَا أنالعتيِد
الربي سوع بأنّتالميذه هس يأتى ليأخذهمليكونوا م ِه بقوِلهعله ماوحنَ بإنجيل ياألص حاح الرأنَأنَ" :رشَابع عا أمى ى ضِِضا أم
  ٢."ضاًضاً أي أي أنتم أنتما تكونونا تكونون أنَ أنَ أكون أكونثُثُييتى حتى ح ح ح الى الى وآخذكم وآخذكمضاًضاًى أيى أي آِت آِت مكاناً مكاناً لكم لكمتُتُدددد وأع وأعتُتُضيضي م م وإن وإن مكاناً مكاناً لكم لكمددألِعألِع

 

ومتى جاء ابن اإلنسان فى مجِدِه وجميع ومتى جاء ابن اإلنسان فى مجِدِه وجميع ": وعس يب الرقاَل  األصحاح الخَاِمس والِعشْرينوبإنجيل متى 
هعم يسينالئكة القدالمهعم يسينالئكة القدفحينئٍذ فحينئٍذالم ي ي جلسعلى كرِس على كرِسجلس ى مى مجهِِهدِِدج . .هامأم جتِمعويهامأم جتِمعويج ج ميعالشّ الشّميع عوِبوِبعفيمي فيمي ززبعض بعض ههمِم ِمم ننب ب ععض كما ا ض كم

ييممييززالر ى الِخى الِخاِعاِع الررِم ِمافَافَر ننالجد اءاء الجد . .فيقيمالِخ الِخفيقيم رافَافَرع ع نهِِه يميِن يميِننوالجد والجد اء عاء عن الين اليسارارس . .ثميقوُل يقوُلثم الملك الملك للذين للذين ع ع نهِِه يميِن يميِنن : :
تعتعالوا إا إالولىلىي ي ا ما مبارِكارِكبى أبى رثوا الملكوتَلكوتَى أبى رثوا المالم الم ععددلكم لكم م نذ تأسيِسنذ تأسيِس مالع المالم الع . .ثميقوُل يقوُلثم أي ضاًضاً أيللذين للذين ع ع ن ين يسارِهارِهس : :اذهاذهببوا عى ى نّنّوا ع
ييا مالعينإلى النّ إلى النّا مالعين ار األبديةِِةار األبديالم الم ععدةِِةدإلبليس هِِه ومالئكِت ومالئكِت إلبليس . .فيفيمى هؤالء إلىى هؤالء إلىضِِضمع ذاٍبذاٍب عأب دِِد أبىى . .واألبواألبررارارإلى ح إلى ح يأأ  اٍةاٍةيبدي٣."ةٍٍةبدي  
 

  ننأأ  ريدريدأأ ال  ال ثمثم":  يقوُلابعاح الرح األصىى تسالونيِكِنؤِمإلى م  األولىِهالِت فى رسوُلسالر ولس بكتبو 
تجأأهلوا هلوا تجييهخْخْا اإلا اإلهوة ِمة ِمونجهِة جهِةن الر الر اقدينىى لك لكاقدينال تح ال تح زنوا كالبزنوا كالباقين الذيناقين الذينال ر ال ر ججاءاءله له منّنّألأل  ..مهإإ  هنكنا نؤِم كنا نؤِمن نأأ  ننني ي سسوعوعم اتَاتَ م  

وقاموقامفكذلك فكذلك الر الر اقدوناقدونبي بي سسوعوعسي حِضحِض سيررههمأأ   اُهللا اُهللاميضاًضاًيم م ععها نقوُلا نقوُلنَنَنّنّإإفف  ..هلكم لكم هذا بكلم ةِِة هذا بكلمالر الر با نَا نَنَنَنّنّإإ  ::بححناأل األن حيحياءاءالب الب اقيناقين  
  اءاءمم الس السنن ِم ِمنزُلنزُل ي يوفَوفَ س سوق اِهللاوق اِهللا وب وبالئكٍةالئكٍةرئيس مرئيس مََ  تِِتوو بص بص بهتاٍف بهتاٍفهه نفس نفسبب الر الرننألأل  ..اقديناقدين الر الر ال نسبقُ ال نسبقُببء الرء الرىىججلى ملى مإإ

  ىى ف فبب الر الرالقاِةالقاِة لم لمبِِبحح الس السىى ف فممههعع م مميعاًميعاً ج جنخطفُنخطفُ س ساقيناقين الب الباءاءحيحي األ األننحح نَ نَثمثم  ..والًوالًأأ  ونونيقوميقومسيح سسيح س الم المىى ف فواتُواتُممواألواأل
الهاءاءوواله..  وهكذا نكونكّل كّلوهكذا نكون حين م حين م ععالر الر بل ل..ب ذلكذلكع ع ززوا بوا بعضعضكمكمب ب ع٤." بهذا الكالم بهذا الكالمضاًضاًع 
 

 تُلس: ؤكداً م فأجيب.؟ة ثانيسيحيأتى الممتى س: ؤال بهذا السهاجا أو مكثيراً:  Cliffe Knechtleيقول  
أعلم.!اقع علينَ وفى الوا أنِم نحترس نهؤالء الذين يؤكد ون معباألوقاِترفتهم قاَل.نِةِم واألز الر بي سبكّلوع  

                                                
 إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع  ،             ٨ – ٦: ٤  رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس    ،    ٧ – ٦: ٩ سفر إشعياء ١
     ٣ – ١: ١٤       ،        إنجيل يوحنا ١٨: ٨رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية  ٢
  ٤٦ – ٣١: ٢٥ إنجيل متى ٣
  ١٨ – ١٣: ٤ رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى تسالونيكى ٤

http://www.gracecommunity.info/listen/sermontopic/abcd.html
http://www.gracecommunity.info/listen/sermontopic/abcd.html
http://www.thegrace.com/audio/index.htm
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وإنجيل متىب وحض :"وأموأما ذلكا ذلكالي الي وومموتلك وتلك الس الس اعاعة فال ية فال يعلمعلم  بهمبهما أحا أحدد..وال م الِئالِئ وال مكة السكة السممواِتاِتوإال أبى و إال أبى و ححددهه..وكم ا ا  وكم
  أكلونأكلون الطوفان ي الطوفان يى قبَلى قبَلم الِتم الِتا كانوا فى األياّا كانوا فى األياّ كم كمهه ألنّ ألنّ..اناننسنس اإل اإل ابِن ابِنجىءُجىءُى مى م ِف ِفضاًضاً أي أي يكون يكونكك نوح كذِل نوح كذِلامام أي أيكانتْكانتْ
ويشْشْويررببونونو و ييتزتزووججونونو و ييززووججونون..إلى الي وم الِذوم الِذ إلى اليى دفيِه فيِهلََلخَخَى د نوح نوح الفلك الفلك ..ولم ولم ي ي علمعلموا حتى جوا حتى جاءاءالطوفان ذ ذ أخَأخَ و و الطوفان
الجالجميعوكذِل وكذِل!..!..ميع ككيكون يكون أي ِف ِفضاًضاً أي ى مجىء ابن اإلجىء ابن اإلى منساثنتان تطحنَ اثنتان تطحنَ..اناننس ان على الران على الرحتؤخَ تؤخَ..ىىح ذ الواِحاِحذ الوددة وتتركة وتتركاألخر ىى األخر..  
اساسههروا إذاًوا إذاًرألنكم ال ال ألنكم   تعلمتعلمونونفى أي ةِِة فى أيس س اعيأِت يأِتةٍٍةاع ى رى ربكمبكم". تُلسأعلم يأِت متى سى الربة ثاني.ولكن ا م أعلمأنّه ه 
يأِتسألنّ.ةى ثاني هو عدأنه س ى ثانيةأِتي.أيضاً وأعلم الدينونَِة  أن مويأِتى  يسو .تماًحيقِضسى بعضة فى  األبدي
الجاًا حيم منفصليناالً أبدينفصسيح  عنإنّه .الم وزجال ي خَطير رأمنتغَ أو تغافَل ن أناضنْى ع١.ه  
 

 اآلن وحطرؤال الموقفنَ :والسا منَا؟مبسيح الِذى أحالم ا ِمن .مِماوقفنَا م نعلنَى أ الِذقّ الحه الما نَإنّ .؟سيح
لنعيشَ نخلقْلم الم الفاِن للعبْل.ائلى الز باألح ى رملإللِه لنعيشَخلوقين ِد األبى الِذىا وافتدانَبنَ أحليِبا على الص 
ليتنَ.ِهِمبد ا نعرضعن األم فِةاِئور الزالفَلِةاِئ الز األ إلى اإللِهىنأِت وِةاني ِدبال .ى إنحاأل اةَيبدية ميسلكّل ةورم ن 
وضعفى ابن اِهللا ثقته بنَ را يسوعو .سيح المسيأتى الربي سوعة الختطاِف ثانيالم ؤمنين طرفِة فى ظٍةفى لحن عي. 

ظةولحِهجيِئ مالم ِمِتاِغب نالس وقتَ الاء موطلِبِة للتوب ان الغفر!.  إنالربِع يد اآلنفى الس لكّل اًمكاناء م الذين 
لهمأس اء فىمسفر الح هْل :عزيزى القارئ .اِةيلك اسم هْل .؟ياِة فى سفر الحلك نصيب المكان فى ذلك الم عد 

بالس؟اِءم. تؤِمليتك نبالر بي سوتقب وعلهخْ شَخلصاً ماًصيلك  لتضممكاناًن م ِهِصخْ شَعالم ٢.اركب  
 

 يندستِع ما نكونفليتنَ. ىأِتي سه أنّدع وألنه. ىيأِت سه أنّا نعلمنَولكنّ. ة ثانيسيحالم ىيأِت متى سا نعلم لسنَ 
كنّ إذا.ِهجيِئلم ا قدعلى ِح وتبريرِهِها على غفراِنصلنَ ح اِبسِهِم دِمسفوِك الم أجلنَن رِشا فلنب.نْ سسمعوتَ صهم ع 
اِئسر المفديينوه ىناِدو ي :"تعتعالوا إا إالولىلىي ي ا ما مبارِكارِكبى أبى رثوا المى أبى رثوا الملكلك  المالمعدعدلكم لكم م نذ تأِسنذ تأِس ميس العهذاَ ."المالميس العهعميسا سكّلم  

ه الِت فى رسولسالر ولس ب لقد كتب. لنوال الخالص والحياة األبديِة األفضلياِة الحالِة لرسمهبو قلونفتحي الذين
ؤمنى كورنثوساألولى إلى ماألص اِماح الخَحشَس عيقوُلر : "هوذا سرأأ  هوذا سرقولهقولهلكم لكم ..  ال نرقدا كلنَا كلنَا ولكننَا ولكننَ كلنَ كلنَال نرقدرا نتغيرا نتغي  

  دد هذا الفاِس هذا الفاِسننألأل  .. نتغير نتغيرنن ونح ونحاٍداٍد فس فسىىديِمديِم ع عمواتُمواتُ األ األ فيقام فيقامقُقُ سيبو سيبونهنهإإفف  ..خيرخير البوق األ البوق األددن عنْن عنْ عي عي طرفِة طرفِةىى ف ف لحظٍة لحظٍةىىفف
ال بدأأ  ال بدننيلبس يلبس ع ع ددممفس اٍداٍد فسوهذا الم ائتُائتُ وهذا الميلب يلب سسع ع ددممم م وتٍٍتو..  ومتى لبسهذا الفاِس هذا الفاِسومتى لبس ددع ع ددممفس اٍداٍد فسولبس ولبس هذا الم ائتُائتُ هذا المع ع ددمم  

مموفحينئٍذ فحينئٍذتٍٍتو تصير تصير الكلم الكلم ة المكتوبة ابتِلة ابتِلة المكتوبععالم الم وتُتُوالى غلب أأ  ..ةٍٍة الى غلبينينشوكتك شوكتك ي ي ا ما موأ أ..تُتُو ينغلبتِك غلبتِكين ي ي ا ها هاويأأ  ..ةةاويموكة وكة ا شَا شَم
المالموالخَ الخَىى فه فهتِِتو طيةةطي..  وقوة الخَة الخَوقوطيشَشَ ال الىىة هة هطيريعةةريع..  ولكنىى الذ الذ ِهللا ِهللا شكراً شكراًولكني عطينَعطينَ يا الغلبا الغلبة برة بربنَنَبا يا يسسوعوعالم ٣."سيحسيح الم   
 

 وفيما . أعينهمنة عحابأخذته سو .ون ينظرم وهمنه ع ارتفعِه قيامِتدع بب الرع مللتالميِذ قاءر ِلى آِخف 
شخَكانوا يصونإلى الس مو منطلقٌاء وهإذا رج الن قدوقفا بهم بلب وقاال.اس أبيض  :"أيأيها الرها الرجاُلاُلجالجليلي الجليلي ونونم اا م  
بالكمبالكمواقفين ت ت واقفين نظرنظرونونإلى الس إلى الس ماءاءم..إن إن ي ي سسوعهذا الِذ هذا الِذوع ى ارتفعى ارتفععنكم عنكم سيأتى هكذا كم سيأتى هكذا كم ا رأيتما رأيتموهمنطلقاً منطلقاًوه إلى الس إلى الس ماءاءم".إن  
ة ة ععرر س سطالبينطالبين و ونتظريننتظرينمم" :ِه بقوِلؤمنين المهوجة ي الثانيِهالِت فى رس الرسوُلبطرسو .نؤِم م كّله ينتظرمجيئه

ملقد  ."هِِهجيِئجيِئماتَمالر بي سعوع الصليِبوِدلى ع اكباً سد مِم ر الطاِههنا ليفتدية الثمينَوِسنَا أجل نفن..وبسفر أع ال م
جاء قول الرب يسوع لبولس الرسول كى يقدم بشارة الخالص لجميع األمم  األصحاح السادس والعشرينسلالر 

 ٤."سينسينقدقدمم ال العع م ما ونصيباًا ونصيباًطايطاي الخَ الخَانانان بى غفران بى غفرنالوا باإليمنالوا باإليملكى يلكى ي": مع وعده الصادق لكل الخطاة الراجعين إليه
 

ياتى  حوهاك هدد لتجقلبى هاك ..اوىما السانَأب: الِة الصى فى تلكِع مى تشترك كوكعأد :عزيزى القارئ 
لتستلمأ .اهحمدك ألنكتَ أنرح اِتيى بمرفِتعوأ.ك رتَحالِم قلبى بسك.وأس عى بقبوِل نفِستَدِنى أ . نظيرىاِطئ لخَكدي

م  فى اسىالِت صأرفع.. يكفدي موع الختطاِفسا ينَب رجيئكَ حتى م.ضيكرا ي مبسا حألحي .بقوِة روِحك القدوس
    .ارجاً خَهرج إلى ال أخْمن يقبْل : القائلكِدع على وداًستِن مابتكستجن ا ِم واثقاً.ىخلِص ومىفاِد
  

 :إن أردتَ سماع تلك الرسالِة أو غيرها ستجد ذِلك ِفى.. أِخى القارئ العزيز
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

تَ سدأر وإنماع تلكالر ةالة سِمباإلنجليزي ن Cliffe Knechtleستجد فى ذلك  : 
 http://www.givemeananswer.org/main/home/index.html 

                                                
  ٤٢ – ٣٦: ٢٤ إنجيل متى ١
  ٦ – ٣: ٢ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية ٢
  ٥٨ – ٥١: ١٥األولى إلى مؤمنى كورنثوس  رسالة بولس الرسول ٣
  ١٣ – ٨: ٣   رسالة بطرس الرسول الثانية    ،    ١٨: ٢٦    &    ١١: ١ سفر أعمال الرسل ٤

http://www.muhammadanism.com/Media/Audio/BetterLife/Default.htm
http://www.givemeananswer.org/main/home/index.html

