
5 

 

 مطرانية دمياط وكفر الشيخ والبرارى 
 

 قضايا الىوتية خطيرة

 
 
 

 فقط لو مجيئين لسيد المسيحا-ٕٔ
 
 
 
 

 األنبا بيشوى  بقمم      
 مطران دمياط وكفر الشيخ والبرارى 
 ورئيس دير القديسة دميانة بالبرارى 

 ورئيس قسم عمم الالىوت   
 بمعيد الدراسات القبطية   
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 مقدمة

يتصور البعض فيما بين الحين واآلخر أن السيد المسيح قد حضر 
وقابميم بشخصو وبجسده الذى صعد بو إلى السماوات بعد قيامتو 
من األموات. وأنو مكث معيم عمى األرض بعد صعوده وصنع 
نما بحضور حقيقى  أشياء مادية وليس ذلك في رؤيا أو في غيبة وا 

بشأن ىذا  كثيرة تساؤالت يناكويترك آثارًا تثبت ذلك. لذلك ف
 السيد أم أن ؟يتكررمتعدد و لعالم إلى امجيء المسيح  : ىلمراأل

ما مثمفي اليوم األخير لمدينونة مرة ثانية فقط  المسيح سوف يأتى
وصعد إلى السماوات وجمس عن يمين يمان "نقول في قانون اإل

  ؟موات"حياء واأليأتي في مجده ليدين األ يًضابيو وأأ
لى األرض بعد مجيئو إ أكثر من مجيئالسيد المسيح لو  يلف

 العالم؟األول لخالص 

تساؤالت ر يثيو  كبيرة بمبمةفي  سببتي الموضوع ىذاأن  الحقيقة
، لى األرضإجاء شخصًيا قد أن المسيح  لمبعضيتييأ  إذ، كثيرة

ىو ي من مرجعنا األول في العقيدة الذ لذلك لزم توضيح األمر
وأيضًا بأمثمة ألقول اآلباء األولين توضح المفيوم  الكتاب المقدس
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كما تم توضيح بعض أمور وتساؤالت  الكنيسة األولى. فىالسائد 
 كما أوردنا أمثمة  .متعمقة بالموضوع ربما تبدر إلى ذىن القارئ 

إرشاد روحو القدوس ة بماكر فميحمنا الرب من حيل الشيطان ال
 تواضروس الثانى.صموات صاحب القداسة البابا األنبا ب
 

      ٕٛٔٓمايو  ٕٚ
مطران دمياط وكفر الشيخ      عيد العنصرة

 والبرارى 
ورئيس دير الشييدة دميانة   

 بالبرارى  
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 السيد المسيح لو مجيئين فقط
ن يالمسيح لو مجيئالسيد  نأ ىى اسممناىتالتي  ةعقيداليماننا و إ إن
وولد من حينما تجسد في ملء الزمان األول  المجيء :العالم ىإل

حينما في اليوم األخير والمجيء الثاني  ،ألجل خالصناالعذراء 
رب من تيقوف سفي اليوم األخير إال أنو  .لمدينونة في مجدهيأتي 

 .عمى سطح األرضويقف لكن لن ينزل  فقط األرض
أن المسيح مفادىا دفنتست وشيود ييوه عند األمعروفة  بدعةىناك 
 الناس سيقومون أن و  ،األرض ىعمسنة لف أويممك  ييأتسوف 

ممكوت هلل  ًا ويكون بيوت ن ويبنو  نجبون وي ن ويتزوجو  من الموت
 بما في ذلكرفضيا أغمب الكنائس تبدعة ال . ىذهعمى األرض

 .يمانمعنا في اإل التي تختمفالكنائس 
نأخذ منو عقيدتنا ىو الكتاب المقدس  حيث أن المرجع األول الذىو 

لذلك سوف نورد ما ذكر في الكتاب المقدس من ظيورات لمسيد 
 المسيح بعد صعوده.
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 المسيحالسيد ظيورات 
 التي ذكرت في الكتاب المقدس بعد صعوده

 إستفانوسالشييد   -ٔ
 فانوس رئيس الشمامسة وأول الشيداءستإل المسيح لقد ظير السيد

َماءِ "َوَأمَّا ُىَو : فقيل ذكر سفر األعمال كما َوُىَو  َفَشَخَص ِإَلى السَّ
وِح اْلُقُدِس َفَرَأى َمْجَد هللِا  َعْن َيِميِن  َوَيُسوَع َقاِئماً ُمْمَتِمٌئ ِمَن الرُّ

َماَواِت َمْفُتوَحًة َواْبَن اإِلْنَسا. َفَقاَل: للاِ  ِن َقاِئمًا َعْن َىا َأَنا َأْنُظُر السَّ
 .(٘٘،ٙ٘: ٚ)أع  "ِميِن هللاِ يَ 

َماءِ َشَخَص " عبارة " )أع َيُسوَع َقاِئمًا َعْن َيِميِن للاِ " وعبارة" ِإَلى السَّ
 في السماء.  ى يسوعأر  تدل عمى أن إستفانوس (٘٘: ٚ

ستفانوس لم ير سوى مجد هللا فقط "َفَرَأى َمْجَد هللِا  :فالمكتوب ىو وا 
ير ملء  ى أنو لمبمعن( ٘٘: ٚ)أع  َوَيُسوَع َقاِئمًا َعْن َيِميِن هللِا"

ال  ألن المسيح في جبل  و،رجمأن يتم مات قبل كان قد مجده وا 
وكان ( ٖٖ:ٛٔ"َأِرِني َمْجَدَك" )خر ىموسحينما قال لو سيناء 
ْنَساَن لو "اَل َتْقِدُر َأْن َترَ هللا ملء مجده، قال  يقصد ى َوْجِيي أَلنَّ اإلِْ

َيُكوُن َمَتى اْجَتاَز " قال لوثم (. ٕٓ: ٖٖاَل َيَراِني َوَيِعيُش" )خر
ْخَرِة َوَأْسُتُرَك ِبَيِدي َحتَّى َأْجَتازَ   "َمْجِدي َأنِّي َأَضُعَك ِفي ُنْقَرٍة ِمَن الصَّ
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سأخبئك في نقرة وأضع يدي عميك وأمر  أى (ٕٕ: ٖٖ)خر 
الخمف. وحينما كان موسى يتكمم مع المسيح عمى تراني من ف

( حتى أنو كان ٖٓ: ٖٗالجبل كان جمد وجيو يممع )أنظر خر 
 .عمى وجيو اً برقع يضطر أن يضع

 

 شاول الطرسوسى -ٕ 
 في طريقو وىو )بولس الرسول( شاول الطرسوسيالرب لظير و 
 :بقولو الحدث ىذا وقص ىو ،يضطيد المسيحيين في دمشقل

ٌب ِإَلى ِدَمْشَق َأنَُّو َنْحَو ِنْصِف النََّياِر  "َفَحَدَث ِلي َوَأَنا َذاِىٌب َوُمَتَقرِّ
َماءِ َبْغَتًة َأْبَرَق َحْوِلي  اأَلْرِض  ُنوٌر َعِظيٌم. َفَسَقْطُت َعَمى ِمَن السَّ

: ُٕٕدِني؟" )أع َوَسِمْعُت َصْوتًا َقاِئاًل ِلي: َشاُوُل َشاُوُل ِلَماَذا َتْضَطيِ 
صحاح اإل فىُذكر ما يمى  ظيور لبولسالعن نفس و  .(ٙ،ٚ

ِمَن َحَدَث َأنَُّو اْقَتَرَب ِإَلى ِدَمْشَق َفَبْغَتًة َأْبَرَق َحْوَلُو ُنوٌر " :التاسع
َماءِ  َشاُوُل . َفَسَقَط َعَمى اأَلْرِض َوَسِمَع َصْوتًا َقاِئاًل َلُو: َشاُوُل السَّ

: ِلَماَذا َتْضَطِيُدِني َنا َيُسوُع أ؟ َفَسَأَلُو: َمْن َأْنَت َيا َسيُِّد؟ َفَقاَل الرَّبُّ
 (.٘-ٖ: ٜع أ ) الَِّذي َأْنَت َتْضَطِيُدُه"

ِمَن " كانسوسي ل الطر ر لشاو و ظيال ىنا أيضًا نالحظ أن
َماءِ   ."السَّ
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 الذين يرون المسيح بعد صعوده لمسماء يرونو في السماءإذن 
 .وليس عمى األرض

صار أعمى ال يبصر، وأكد أن الذين كانوا شاول عندما رآه كما أن 
"َوَأمَّا الرَِّجاُل  وولكن لم يروا شخص الذي كمم الصوتسمعوا  معو

ْوَت َواَل َيْنُظُروَن َأَحدًا"  اْلُمَساِفُروَن َمَعُو َفَوَقُفوا َصاِمِتيَن َيْسَمُعوَن الصَّ
"والَِّذيَن  فقط اً نور (، أي لم يروا شخص المسيح لكنيم رأوا ٚ: ٜ)أع

 . (ٜ: َٕٕكاُنوا َمِعي َنَظُروا النُّوَر َواْرَتَعُبوا" )أع
"َوَحَدَث ِلي َبْعَد َما قال معممنا بولس الرسول عن موقف آخر و 

َحَصْمُت ِفي َرَجْعُت ِإَلى ُأوُرَشِميَم َوُكْنُت ُأَصمِّي ِفي اْلَيْيَكِل َأنِّي 
 ِلي: َأْسِرْع َواْخُرْج َعاِجاًل ِمْن ُأوُرَشِميَم أَلنَُّيْم الَ َقاِئاًل  َغْيَبٍة. َفَرَأْيُتوُ 

لم  وىو في ىذا الحدث (.ٚٔ،ٛٔ: ٕٕ" )أع َيْقَبُموَن َشَياَدَتَك َعنِّي
 ."ِفي َغْيَبةٍ " إنما وىوير المسيح عمى األرض وىو مستيقظ 

 

 يوحنا الرائى  -ٕ
وحِ ُكْنُت ِفي " الرائىيوحنا  فيقولأما في سفر الرؤيا  ِفي َيْوِم  الرُّ

" )رؤ َبْعَد َىَذا َنَظْرُت "يقول صحاح الرابع اإل وفى(. ٓٔ: ٔالرَّبِّ
ُل الَِّذي َسِمْعُتُو َكُبو  ْوُت اأَلوَّ َماِء، َوالصَّ َذا َباٌب َمْفُتوٌح ِفي السَّ ٍق َواِ 

اْصَعْد ِإَلى ُىَنا َفُأِرَيَك َما اَل ُبدَّ َأْن َيِصيَر َبْعَد َيَتَكمَُّم َمِعي َقاِئاًل: 
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وحِ . َوِلْمَوْقِت َىَذا َماِء، ِصْرُت ِفي الرُّ َذا َعْرٌش َمْوُضوٌع ِفي السَّ ، َواِ 
  (.ٕ،ٔ: َٗوَعَمى اْلَعْرِش َجاِلٌس" )رؤ

في حالة يوحنا الرائى كان ىامة ىي أنو نقطة ىنا نالحظ 
قائم حيث رأى عرش هللا، والمسيح  السماء بالروح إلى اختطاف

حياء غير أ ةربعواأل ًا،األربعة والعشرين شفيع، و كأنو مذبوح
 المتجسدين حول العرش. 

المسيح التي ذكرت في الكتاب المقدس بعد السيد ظيورات  ىذه
 .لسماءإلى اصعوده 

ى لن نر  فاإلجابة ىي أننا ؟رى المسيح في ملء مجدهنمتى سأما 
 . بأجساد القيامةفي ملء مجده إال  المسيح
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 لمسيد المسيح عمى أن ىناك مجيئين فقط اآليات التي تدل
 مع شرح مختصر

 ىناك سوى ليس  وأنعمى اآليات التي تدل  فيما يمى سوف نذكر
والمجيء  ،المجيء األول لمخالصلمسيد المسيح: مجيئين فقط 
وليس  قريبًا من األرض يكون في اليواءسوف  ىذا ،الثاني لمدينونة
 :عمى األرض

  

  َفِإنَُّو ِإِذ اْلَمْوُت ِبِإْنَساٍن ِبِإْنَساٍن َأْيضًا ِقَياَمُة اأَلْمَواِت. أَلنَُّو َكَما"
ِفي آَدَم َيُموُت اْلَجِميُع َىَكَذا ِفي اْلَمِسيِح َسُيْحَيا اْلَجِميُع. َوَلِكنَّ 

ِلْمَمِسيِح ِفي َباُكوَرٌة ُثمَّ الَِّذيَن ُكلَّ َواِحٍد ِفي ُرْتَبِتِو. اْلَمِسيُح 
َياَيةُ  َمَتى َسمََّم اْلُمْمَك ّلِلَِّ اآلِب َمَتى  َمِجيِئِو. َوَبْعَد َذِلَك النِّ

 .(ٕٗ-ٕٔ: ٘ٔكؤَأْبَطَل ُكلَّ ِرَياَسٍة َوُكلَّ ُسْمَطاٍن َوُكلَّ ُقوٍَّة" )
المسيح بعده تكون النياية متى سمم  يءيتضح مما سبق أن مج

  الممك هلل اآلب..
 

 " ْْن َمَضْيُت َوأَْعَدْدُت َلُكْم َمَكانًا  ِضي أِلُِعدَّ َلُكْم َمَكانًا.َأَنا َأم َواِ 
ِإَليَّ َحتَّى َحْيُث َأُكوُن َأَنا َتُكوُنوَن َأْنُتْم  آِتي َأْيضًا َوآُخُذُكمْ 

 .(ٕ،ٖ: ٗٔ" )يوَأْيضاً 
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 "آُخُذُكْم ِإَليَّ " يءى ىذا المجوف ثاني مجيءتعني  "َأْيضاً آِتي "عبارة 
 .أي النياية

  

 " :اَذا َلَك؟ َفمَ  َحتَّى َأِجيءَ ِإْن ُكْنُت َأَشاُء َأنَُّو َيْبَقى َقاَل َلُو َيُسوُع
ْمِميَذ اَل اْتَبْعِني َأْنتَ  . َفَذاَع َىَذا اْلَقْوُل َبْيَن اإِلْخَوِة: ِإنَّ َذِلَك التِّ

ِإْن ُكْنُت َأَشاُء وُع ِإنَُّو اَل َيُموُت َبْل: َوَلِكْن َلْم َيُقْل َلُو َيسُ  َيُموتُ 
 (. ٕٕ،ٖٕ: ٕٔ" )يوَحتَّى َأِجيَء َفَماَذا َلَك؟َأنَُّو َيْبَقى 

ت تعنى أنو يظل في مفيوم الرسل كان "َيْبَقى َحتَّى َأِجيءَ "عبارة 
 القديس يوحنا أن أى ،مجيء المسيح الثانيعمى قيد الحياة حتى 

كما يتضح من سياق بحسب مفيوميم  نياية العالم حتىلن يموت 
 الفقرة كاممة.

 

  :ِفي َلْحَظٍة  اَل َنْرُقُد ُكمَُّنا َوَلِكنََّنا ُكمََّنا َنَتَغيَّرُ "ُىَوَذا ِسرٌّ َأُقوُلُو َلُكْم
ُق َفُيَقاُم اأَلْمَواُت  ِفي َطْرَفِة َعْيٍن ِعْنَد اْلُبوِق اأَلِخيِر. َفِإنَُّو َسُيَبوَّ

 .(ٔ٘،ٕ٘: ٘ٔكؤ" )ي َفَساٍد َوَنْحُن َنَتَغيَّرُ َعِديمِ 
عمى الواقف  ن حياء يموتو واأل سيقومون عند البوق األخير األموات 
 ترابيالجسد المن  وايتغير بل  وايرقد لن ،في لحظة في طرفة عين

  .لى جسد القيامة الممجدإ
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  ِإنََّنا َنْحُن :  اأَلْحَياَء اْلَباِقينَ "َفِإنََّنا َنُقوُل َلُكْم َىَذا ِبَكِمَمِة الرَّبِّ
بِّ  اَل َنْسِبُق الرَّاِقِديَن. أَلنَّ الرَّبَّ َنْفَسُو َسْوَف  ِإَلى َمِجيِء الرَّ

َماِء ِبُيَتاٍف، ِبَصْوِت َرِئيِس َماَلِئَكٍة َوُبوِق هللِا،  َيْنِزُل ِمَن السَّ
َواأَلْمَواُت ِفي اْلَمِسيِح َسَيُقوُموَن َأوَّاًل. ُثمَّ َنْحُن اأَلْحَياَء اْلَباِقيَن 

ُحِب َسُنْخَطُف َجِميعًا َمَعيُ  بِّ ِفي اْلَيَواءِ ْم ِفي السُّ ، ِلُماَلَقاِة الرَّ
وا َبْعُضُكْم َبْعضًا  . ِلَذِلَك َعزُّ َوَىَكَذا َنُكوُن ُكلَّ ِحيٍن َمَع الرَّبِّ

  (.ٚٔ-٘ٔ: ٗتسِٔبَيَذا اْلَكاَلِم" )
في مجيئو الثاني المسيح تعنى أن  "ِلُماَلَقاِة الرَّبِّ ِفي اْلَيَواءِ عبارة "

 بل -دفنتستشيود ييوه واأل ظنكما ي-األرض  عمىلن ينزل 
ظير عالمة ابن توس .لمالقاتو ونحن نختطف سيكون في اليواء

وعبارة  .عند البوق األخير أي عالمة الصميب، نسان في السماءاإل
 األبدية. " المقصود بياَنُكوُن ُكلَّ ِحيٍن َمَع الرَّبِّ "
 

  َكَذِلَك َيُكوُن َأْيضًا ِفي َأيَّاِم اْبِن "َوَكَما َكاَن ِفي َأيَّاِم ُنوٍح
اإِلْنَساِن. َكاُنوا َيْأُكُموَن َوَيْشَرُبوَن َوُيزوُِّجوَن َوَيَتَزوَُّجوَن ِإَلى 

وَفاُن َوأَْىَمَك اْلَجِميَع. اْلَيْوِم الَِّذي ِفيِو َدَخَل ُنوٌح اْلُفْمَك َوَجاَء الطُّ 
اِم ُلوٍط َكاُنوا َيْأُكُموَن َوَيْشَرُبوَن َكَذِلَك َأْيضًا َكَما َكاَن ِفي َأيَّ 

َوَلِكنَّ اْلَيْوَم الَِّذي ِفيِو وَن َوَيْغِرُسوَن َوَيْبُنوَن. َوَيْشَتُروَن َوَيِبيعُ 
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َماِء َفَأْىَمَك َخَرَج ُلوٌط ِمْن َسُدوَم َأْمَطَر َنارًا َوِكْبِريتًا ِمَن ال سَّ
" الَِّذي ِفيِو ُيْظَيُر اْبُن اإِلْنَسانِ ِفي اْلَيْوِم َىَكَذا َيُكوُن اْلَجِميَع. 

 .(ٖٓ-ٕٙ: ٚٔ)لو
 

  َمِجيُء اْبِن اإِلْنَسانِ "َوَكَما َكاَنْت َأيَّاُم ُنوٍح َكَذِلَك َيُكوُن َأْيضًا "
  .(ٖٚ: ٕٗ)مت

 نيايةاليوم األخير في نسان ىو اليوم الذي يظير فيو ابن اإل إن
، خذ الجميعأو  بغتةً جاء الطوفان نو في أيام نوح إ ألنو يقول ،العالم

ىكذا يأتي . سدوم وعمورةحرقت أو  وفى أيام لوط نزلت نار بغتةً 
الذي ىو نياية  لمدينونة نساناليوم الذي يظير فيو ابن اإل بغتةً 
يًضا يأتي في مجده ليدين أو "يمان لذلك نقول في قانون اإل. العالم
 ."مواتحياء واألاأل

 

  َم ِإَلْيِو التَّاَلِميُذ َعَمى "َوِفيَما ُىَو َجاِلٌس ْيُتوِن َتَقدَّ َعَمى َجَبِل الزَّ
اْنِفَراٍد َقاِئِميَن: ُقْل َلَنا َمَتى َيُكوُن َىَذا َوَما ِىَي َعاَلَمُة َمِجيِئَك 
ْىِر؟ َفَأَجاَب َيُسوُع: اْنُظُروا اَل ُيِضمَُّكْم َأَحٌد. َفِإنَّ  َواْنِقَضاِء الدَّ

ِباْسِمي َقاِئِميَن: َأَنا ُىَو اْلَمِسيُح َوُيِضمُّوَن  َكِثيِريَن َسَيْأُتونَ 
. َفِإْن َقاُلوا َلُكْم: نصدقو( )حتى لو قال أنا المسيح ال َكِثيِرينَ 

يَِّة َفاَل َتْخُرُجوا! َىا ُىَو ِفي اْلَمَخاِدِع َفاَل  َىا ُىَو ِفي اْلَبرِّ
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ُقوا أَلنَُّو َكَما َأنَّ اْلَبْرَق َيْخُرُج ِمَن اْلَمَشاِرِق َوَيْظَيُر ِإَلى  !ُتَصدِّ
َوِحيَنِئٍذ َتْظَيُر  .اإِلْنَسانِ اْلَمَغاِرِب َىَكَذا َيُكوُن َأْيضًا َمِجيُء اْبِن 

َماِء. َوِحيَنِئٍذ َتُنوُح َجِميُع َقَباِئِل  َعاَلَمُة اْبِن اإِلْنَساِن ِفي السَّ
َماءِ َويُ  اأَلْرضِ   ْبِصُروَن اْبَن اإِلْنَساِن آِتيًا َعَمى َسَحاِب السَّ

 (.ٖٓ، ٕٛ، ٕٙ، ٘-ٖ: ٕٗ)مت "ِبُقوٍَّة َوَمْجٍد َكِثيرٍ 
زمان أو في أي عمى األرض  المسيح أنعون لذين يدَّ ا سألنحن ن

ىل رأوه آتيًا عمى مجيئ كان مثل البرق؟ ىذا المكان: ىل 
 مصاحبة لظيوره؟ ىل ظيرت عالمة ابن اإلنسانالسحاب؟ 

  
 عند اآلب المسيح يشفع فينا

  الَِّذي ُىَو َلَنا َكِمْرَساٍة ِلمنَّْفِس ُمْؤَتَمَنٍة َوَثاِبَتٍة، َتْدُخُل ِإَلى َما"
، َصاِئرًا َعَمى َكَساِبٍق أَلْجِمَناَداِخَل اْلِحَجاِب، َحْيُث َدَخَل َيُسوُع 

: ُٙرْتَبِة َمْمِكي َصاَدَق، َرِئيَس َكَيَنٍة ِإَلى اأَلَبِد" )عب 
ٕٓ،ٜٔ .) 

السيد يل سيترك ف ..ينتظرنا ىناك تدل عمى أنو "سابقكممة "
 ؟! ويأتي عمى األرض ألى سببكينوتو في السماء المسيح 

، ِعْنَد اآلِب  َشِفيع  َفَمَنا ِإْن َأْخَطَأ َأَحٌد يقول " معممنا يوحنا الحبيبو 
َوَدُم َيُسوَع اْلَمِسيِح اْبِنِو "ويقول ، (ٔ :ٕيؤوُع اْلَمِسيُح اْلَباّر"ُ )َيسُ 
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ُرَنا ِمْن ُكلِّ َخِطيٍَّة" ) لو رئيس الكينة ترك المقدس  .(ٚ: ٔيؤُيَطيِّ
 وأمامالشفيع الذي لنا قدام اآلب غير موجود أو صار السماوي 

يغفر  الذى منو  ؟وكيف ننال المغفرة فكيف نصمي قداسات
 ؟المغفرة أي إنسانالخطايا في ىذه المدة لو طمب 
خراج قصص ليس ليا إقبل بفيم نرجو قراءة الكتاب المقدس 

 .كتابى وال عقائدى أساس
 

  وٌس ِباَل َشرٍّ َواَل "أَلنَُّو َكاَن َيِميُق ِبَنا َرِئيُس َكَيَنٍة ِمْثُل َىَذا، ُقدُّ
َماَواِت"  اْنَفَصَل َعِن اْلُخَطاةِ َدَنٍس، َقِد  َوَصاَر أَْعَمى ِمَن السَّ

  (.ٕٙ: ٚ)عب
 " تعنى أنو ليس مع البشر.اْنَفَصَل َعِن اْلُخَطاةِ عبارة "

 

  َجَمَس "َوَأمَّا َرْأُس اْلَكاَلِم َفُيَو َأنَّ َلَنا َرِئيَس َكَيَنٍة ِمْثَل َىَذا، َقْد
َماَواِت.  ِفي َيِميِن َعْرِش اْلَعَظَمةِ  َخاِدمًا ِلأَلْقَداِس ِفي السَّ

: ٛالَِّذي َنَصَبُو الرَّبُّ اَل ِإْنَساٌن" )عب َواْلَمْسَكِن اْلَحِقيِقيِّ 
ٕ،ٔ .) 

لى إو في السماء ويترك عرش اآلب ويأتي يترك خدمتىل 
 نفسو قال وىو. اً يكون ممجدوف مجيئو الثاني س إنكما األرض؟! 

ْيُنوَنِة ِلاِلْبِن. ِلَكْي  "أَلنَّ اآلَب اَل َيِديُن َأَحدًا َبْل َقْد أَْعَطى ُكلَّ الدَّ
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ألنو كما  .(ٕٕ،ٖٕ: ٘)يو "ْبَن َكَما ُيْكِرُموَن اآلبَ ُيْكِرَم اْلَجِميُع االِ 
في فإنو  ،االبن في مجيئو األول لمخالص ليدفع ثمن خطايانا أىين

"أَلنَُّو َقْد َجاَء َيْوُم َغَضِبِو اْلَعِظيُم. َوَمْن َيْسَتِطيُع قيل مجيئو الثاني 
مجيئو "نقول ونحن في القداس اإلليى  .(ٚٔ: ٙاْلُوُقوَف؟" )رؤ

 ًا". ممموء مجدالمخوف الالثاني 
 جالس عن يمين اآلب وخادم لممقدس السماوي اآلن  ىوإذن 

 .ومجيئو الثانى سوف يكون في مجد عظيم
 

  أَلنَّ اْلَمِسيَح َلْم َيْدُخْل ِإَلى َأْقَداٍس َمْصُنوَعٍة ِبَيٍد َأْشَباِه"
َماِء َعْيِنَيا،  ِلَيْظَيَر اآلَن َأَماَم َوْجِو للِا اْلَحِقيِقيَِّة، َبْل ِإَلى السَّ

 (.ٕٗ: ٜ)عب" أَلْجِمَنا
رسالة عندما كتب ال الرسول بولسقاليا معممنا  "ِلَيْظَيَر اآلنَ عبارة "

، كثر من ثالثين سنةالمسيح بأالسيد بعد صعود  أى ،عبرانيينلم
"ِلَيْظَيَر اآلَن َأَماَم َوْجِو هللِا أَلْجِمَنا"  في قولو ما ذكرهأن  معنى ذلك

 إلى السماء وضع المسيح بعد صعوده عن كان، (ٕٗ: ٜ)عب
 .بيشفع فينا قدام اآل ، أنواً عام بثالثين
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 " ،َم َعِن اْلَخَطاَيا َذِبيَحًة َواِحَدًة ى َجَمَس ِإلَ َوَأمَّا َىَذا َفَبْعَدَما َقدَّ
ُمْنَتِظرًا َبْعَد َذِلَك َحتَّى ُتوَضَع أَْعَداُؤُه  ،اأَلَبِد َعْن َيِميِن للاِ 
 (. ٕٔ،ٖٔ: َٓٔمْوِطئًا ِلَقَدَمْيِو" )عب

 ألنو ،حتى مجيئو الثاني أى "َعْن َيِميِن هللاِ  ِإَلى اأَلَبدِ َجَمَس عبارة "
 وىذا سيحدث ،عدائو تحت قدميوأ توضع سوف بعد ذلك  يكمل أنو

 .الدينونة األخيرة وقت
 

 " ،َوَأمَّا اْلَمِسيُح، َوُىَو َقْد َجاَء َرِئيَس َكَيَنٍة ِلْمَخْيَراِت اْلَعِتيَدِة
َفِباْلَمْسَكِن اأَلْعَظِم َواأَلْكَمِل، َغْيِر اْلَمْصُنوِع ِبَيٍد، َأِي الَِّذي 
َلْيَس ِمْن َىِذِه اْلَخِميَقِة. َوَلْيَس ِبَدِم ُتُيوٍس َوُعُجوٍل، َبْل ِبَدِم 

)عب  "ِس، َفَوَجَد ِفَداًء َأَبِدّياً ِإَلى اأَلْقَدا َدَخَل َمرًَّة َواِحَدةً َنْفِسِو، 
ٜ :ٕٔ،ٔٔ.) 

" تؤكد أنو َمرًَّة َواِحَدةً " "..َدَخَل َمرًَّة َواِحَدًة ِإَلى اأَلْقَداسِ نالحظ عبارة "
 ،كما سوف نوضح الحقاً  "َمرًَّة َواِحَدةً "لم ينزل ويصعد بل صعد 

بعد أكثر من إلى العبرانيين كتب الرسالة الرسول بولس  معممنا ألن
َدَخَل َمرًَّة "قال و  ،لسماءإلى ا السيد المسيح ثالثين عاًما من صعود

قداس فوجد فداًء لى األإدخل بجسد القيامة الممجد " أي َواِحَدةً 
 .بدًياأ
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 " ْن َأْخَطَأ َأَحٌد َيا َأْواَلِدي، َأْكُتُب ِإَلْيُكْم َىَذا ِلَكْي اَل ُتْخِطُئوا. َواِ 
 (.ٔ: ٕيو ٔ" )، َيُسوُع اْلَمِسيُح اْلَبارُّ َفَمَنا َشِفيع  ِعْنَد اآلِب 

ال لن تغفر خطايانا التي نتوب عنيا.  ىو عند اآلب يشفع فينا وا 
 
 
 
 
 

 الذين يشيدون في السماء وفى األرض
  َماءِ "َفِإنَّ الَِّذيَن َيْشَيُدوَن ُىْم َثاَلَثٌة: اآلُب، َواْلَكِمَمُة،  ِفي السَّ

وُح اْلُقُدُس. َوَىؤاَُلِء الثَّاَلَثُة ُىْم َواِحٌد. والَِّذيَن َيْشَيُدوَن ِفي  َوالرُّ
ُم. َوالثَّاَلَثُة ُىْم ِفي  وُح، َواْلَماُء، َوالدَّ اأَلْرِض ُىْم َثاَلَثٌة: الرُّ

 (.ٚ،ٛ: ٘يؤْلَواِحِد" )ا
 سرفي الروح والماء والدم الثالثة أي  "الثَّاَلَثُة ُىْم ِفي اْلَواِحدِ "

 ىلإوح القدس الذي يحول القرابين نستدعي الر  . ألننافخارستيااإل
  .جسد الرب ودمو

شيادة عمى  ماء ودملقد خرج من جنب المسيح وقت الصمب 
 ىناكو  في سر اإلفخارستيا، ماءالباركة بنحن نمزج األ ، لذلكموتو

لتالميذه "َلِكنَُّكْم  السيد المسيح قال ، كماشيادة الروح القدس
وُح اْلُقُدُس َعَمْيُكْم َوَتُكوُنوَن ِلي ُشُيودًا ِفي  َسَتَناُلوَن ُقوًَّة َمَتى َحلَّ الرُّ

َلى اِمَرِة َواِ  : ٔعأ ) "اأَلْرضِ َأْقَصى  ُأوُرَشِميَم َوِفي ُكلِّ اْلَيُيوِديَِّة َوالسَّ
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"َوَمَتى َجاَء اْلُمَعزِّي الَِّذي َسُأْرِسُمُو َأَنا ِإَلْيُكْم ِمَن اآلِب  أيضاً و  ،(ٛ
 .(ٕٙ :٘ٔ)يو ُروُح اْلَحقِّ الَِّذي ِمْن ِعْنِد اآلِب َيْنَبِثُق َفُيَو َيْشَيُد ِلي"

يًضا أنجيل و لسان التالميذ في بشارة اإل ىعم يشيدالروح القدس 
بولس الرسول يقول "َفِإنَُّكْم ُكمََّما َأَكْمُتْم معممنا ألن  ،فخارستيافي اإل

 "َىَذا اْلُخْبَز َوَشِرْبُتْم َىِذِه اْلَكْأَس ُتْخِبُروَن ِبَمْوِت الرَّبِّ ِإَلى َأْن َيِجيءَ 
 "أمين أمين أمين بموتك يا نقول ( ونحن في القداسٕٙ :ٔٔكؤ)
 .ب نبشر ..."ر 
 

 سيظير ثانية
  ْيُنوَنُة، َىَكَذا "َوَكَما ُوِضَع ِلمنَّاِس َأْن َيُموُتوا َمرًَّة ُثمَّ َبْعَد َذِلَك الدَّ

َم َمرًَّة ِلَكْي َيْحِمَل َخَطاَيا َكِثيِريَن،  اْلَمِسيُح َأْيضًا، َبْعَدَما ُقدِّ
: ِٜباَل َخِطيٍَّة ِلْمَخاَلِص لمَِّذيَن َيْنَتِظُروَنُو" )عب  َسَيْظَيُر َثاِنَيةً 

ٕٛ،ٕٚ). 
ِباَل َخِطيٍَّة ِلْمَخاَلِص لمَِّذيَن  َسَيْظَيُر َثاِنَيةً " :ىذه اآلية فقط تكفينى

تعنى أنو ليس ىناك سوى مجيئ " َسَيْظَيُر َثاِنَيةً " . عبارةَيْنَتِظُروَنُو"
 .بين المجيء األول والمجيء الثاني ثانى فقط. ليس ىناك مجيئ

 !. البد أن نمتزمب بولس الرسول والوحي اإللييكذِّ من يقول ىذا ي
"ُكلُّ اْلِكَتاِب ُىَو ُموحًى ِبِو ِمَن هللِا"  ألن بكالم الوحي اإلليي
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نسان مسيحي يحترم كالم الكتاب إكل  . البد أن(ٙٔ: ٖتيٕ)
 المقدس.

 
 
 
 
 
 
 

 سيأتى ىكذا كما رأيتموه
  ََماِء؟  "َأيَُّيا الرَِّجاُل اْلَجِميِميُّون َما َباُلُكْم َواِقِفيَن َتْنُظُروَن ِإَلى السَّ

َماِء  َكَما  َسَيْأِتي َىَكَذاِإنَّ َيُسوَع َىَذا الَِّذي اْرَتَفَع َعْنُكْم ِإَلى السَّ
َماِء" )أع   (.ٔٔ: َٔرَأْيُتُموُه ُمْنَطِمقًا ِإَلى السَّ

لسماء ىكذا تعنى أنو كما صعد منطمقًا إلى ا "َسَيْأِتي َىَكَذاعبارة "
نفسو قال "َوُيْبِصُروَن اْبَن  السيد المسيحو  .عمى السحاب سيأتى

َماِء ِبُقوٍَّة َوَمْجٍد َكِثيٍر" )مت . (ٖٓ: ٕٗاإِلْنَساِن آِتيًا َعَمى َسَحاِب السَّ
الكينوتية حينما سمع ىذه الكممات، وتمزيق  ق قيافا الصدرةمزَّ وقد 

السيد . ألن ارونيشق الكينوت الي ثياب رئيس الكينة يعنى
"ُكْنُت َأَرى ِفي ُرَؤى المَّْيِل  :نبوة دانيال أشار إلى ما ورد فىالمسيح 

َماِء ِمْثُل اْبِن ِإْنَساٍن َأَتى َوَجاَء ِإَلى اْلَقِديِم اأَليَّاِم  َذا َمَع ُسُحِب السَّ َواِ 
اَموُ  ُبوُه ُقدَّ ُعوِب َفُأْعِطَي ُسْمَطانًا َوَمْجدًا َوَمَمُكوتًا لِ  َفَقرَّ َتَتَعبََّد َلُو ُكلُّ الشُّ

َواأُلَمِم َواأَلْلِسَنِة. ُسْمَطاُنُو ُسْمَطاٌن َأَبِديٌّ َما َلْن َيُزوَل َوَمَمُكوُتُو َما اَل 
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 ،الصدرةأي ثيابو رئيس الكينة شق ف .(ٖٔ،ٗٔ: ٚ)دا  "َيْنَقِرُض 
السيد  أسممما حينسفل ألى إنشق حجاب الييكل من فوق ىكذا ا
  .رئاسة الكينوت إليو ، فإنتقمتالروحالمسيح 
يروه في وف الرسل س تعني أن "َكَما َرَأْيُتُموهُ  َسَيْأِتي َىَكَذاعبارة "

 من األموات عند البوق األخير. بعد أن يقوموامجيئو الثاني 
 

 " َمَع َماَلِئَكِتِو  ِفي َمْجِد َأِبيوِ َفِإنَّ اْبَن اإِلْنَساِن َسْوَف َيْأِتي
 ( ٕٚ: َٙٔوِحيَنِئٍذ ُيَجاِزي ُكلَّ َواِحٍد َحَسَب َعَمِمِو" )مت

رددون قصصًا عن ظيور المسيح عمى األرض أن أنا أنصح من ي
"َسْوَف َيْأِتي  يتعارض مع قول السيد المسيح أنو يتراجعوا ألن ىذا

السيد المسيح أىين  ًا.شحاذ. لن يأتي ِفي َمْجِد َأِبيِو َمَع َماَلِئَكِتِو"
 و لن ييانمجيئو األول بما فيو الكفاية ودفع دين الخطية لكنفي 
 في مجيئو الثانى سوف يأتي في مجد: ثانيًة.

 

 " يِسيَن  ِفي َمْجِدهِ َوَمَتى َجاَء اْبُن اإِلْنَساِن َوَجِميُع اْلَماَلِئَكِة اْلِقدِّ
 .(ٖٔ: ِٕ٘ه." )مت َمَعُو َفِحيَنِئٍذ َيْجِمُس َعَمى ُكْرِسيِّ َمْجدِ 

فيل في ىذه اآلية يقول "في مجده" وفى السابقة "في مجد أبيو". 
نجيل لكي نسمي الناس بخياالت نحن نتخيميا نيدم تعاليم اإل

 ؟!الرسلاآلباء وتعاليم السيد المسيح وتعاليم 
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 تحتاج إيضاحتتعمق بالموضوع و  أمور
 األربعون يومًا التالية لمقيامة-ٔ

َوَأمَّا اْلَمِسيُح، َوُىَو َقْد َجاَء َرِئيَس َكَيَنٍة بولس الرسول " يقول معممنا
ِلْمَخْيَراِت اْلَعِتيَدِة، َفِباْلَمْسَكِن اأَلْعَظِم َواأَلْكَمِل، َغْيِر اْلَمْصُنوِع ِبَيٍد، 
ِم َأِي الَِّذي َلْيَس ِمْن َىِذِه اْلَخِميَقِة. َوَلْيَس ِبَدِم ُتُيوٍس َوُعُجوٍل، َبْل ِبدَ 

: ٜ)عب  ِإَلى اأَلْقَداِس، َفَوَجَد ِفَداًء َأَبِدّيًا" َدَخَل َمرًَّة َواِحَدةً َنْفِسِو، 
ٕٔ،ٔٔ.) 

" تؤكد أنو َمرًَّة َواِحَدةً " "..َدَخَل َمرًَّة َواِحَدًة ِإَلى اأَلْقَداسِ نالحظ عبارة "
الرسول بولس  معممنا ألن "،َمرًَّة َواِحَدةً لم ينزل ويصعد بل صعد "

 بعد أكثر من ثالثين عاًما من صعودإلى العبرانيين تب الرسالة ك
دخل بجسد " أي َدَخَل َمرًَّة َواِحَدةً "قال و  ،لسماءإلى ا السيد المسيح

  .بدًياأقداس فوجد فداًء لى األإالقيامة الممجد 
أرجو - ئةطاتعاليم خ ًا كتبوا فيياكتب أصدروافي كنيستنا  البعض

يومًا التالية أن السيد المسيح في األربعين  -نيم يتراجعوا عنياإ
اآلب  يذىب إلى عندأي يصعد إلى السماء وينزل، كان ، مقيامةل
  .ال نقبمو أيضًا نحن الكالم. ىذا يظير لمتالميذرجع لوي
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لمريم المجدلية "اَل َتْمِمِسيِني أَلنِّي َلْم السيد المسيح قال  عندما
ة التي الكممة اليوناني فإن( ٚٔ: َٕٓأْصَعْد َبْعُد ِإَلى َأِبي" )يو

، وليس مجرد الممس اإلمساك تعنى"تممسينى"  في العربية ترجمت
فقال  .ثانية عنيا ال يختفي تريد أن تمسك بو حتىكانت أي أنيا 
، وطمب منيا أن تذىب إلى إلى اآلب صعد بعديلم و ليا أن

  و.لى الجميل ىناك يرونإ هيسبقو  التالميذ وتقول ليم أن
أصحاب مفيوم أن المسيح كان في األربعين يومًا التالية أما تفسير 

لن ينفع  لمستنيألنك لو  "ال تممسيني: "لمقيامة يصعد وينزل فيو
 طبعًا ىذا مفيوم غير صحيح وغير مقبول. .لى اآلبإأن أصعد 

ألنى لن أصعد يقول ليا ال تمسكيني أراد السيد المسيح أن لقد 
، ألن العرس يكتمل في اً أربعين يوممعكم  سوف أقضىف ،اآلن

مثل أي  ًا.العريس يحتفل بعروسو الكنيسة أربعين يوم .أربعين يوم
ربعين األ ًا. إن عددربعين يومأمدة  البنوممك يعمل حفل زفاف 

 ومع عروسالذى يحتفل بالعرس العريس و ىو مفيوم أن الي اً يوم
 .عن األمور المختصة بممكوت هللا ايظير ويتكمم معي ،الكنيسة

 

 "ُىَناَك َأُكوُن ِفي َوَسِطِيمْ "-ٕ
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"أَلنَُّو َحْيُثَما اْجَتَمَع اْثَناِن َأْو َثاَلَثٌة  قالالرب  إنىناك من يقول 
المسيح يأتي ف ،(ٕٓ: ٛٔ)مت  "ِباْسِمي َفُيَناَك َأُكوُن ِفي َوَسِطِيمْ 

  ..وقتفي أي حينما نجتمع بإسمو في وسطنا  حلوي
موجود  ألنو، بالىوتو يمؤل الوجود كمو لمرد نقول إن السيد المسيح

 أن لمسيد يجب أن نضع في اعتبارنا دائمالكن  ،في كل مكان
الذى وأن الىوتو  ،المسيح ناسوت ممجد جالس عن يمين اآلب

 إنقول الخطأ أن ن. من عن ناسوتوينفصل  اليمؤل الوجود كمو 
 تبين الالىوت والناسو  االتحادألن  ،غير محدود ناسوت المسيح

فال الناسوت الذي اتخذه  .وال تغيير امتزاجوال  اختالطبغير ىو 
حد بالناسوت لمتوال الالىوت ا ،صبح ال نيائي في حجموأالمسيح 

ال يمنع أن الناسوت يتمجد بمجد  صار محدودًا. إال أن ىذا
االتحاد ما ال نياية بسبب  ىىذبيحة الصميب قيمة  وأنالالىوت 

يقول لذلك  .نسان عاديإليست ذبيحة  الذبيحة يذهف .الالىوتب
بولس الرسول "َأنَُّو ِإْن َكاَن َواِحٌد َقْد َماَت أَلْجِل اْلَجِميِع. معممنا 

ساوي مموتو ىو وحده  . أي أن(ٗٔ :٘كوَٕفاْلَجِميُع ِإذًا َماُتوا" )
 . لموت البشرية كميا
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ولكن ليس حينما نجتمع بإسمو؛ ن آلفي وسطنا ا يحلالمسيح 
  .بالىوتو إنما بالجسد

 

 سر اإلفخارستيا-ٖ
لذبيحة  امتدادإن ىذا السر ىو ففخارستيا سر اإلبخصوص أما 

بمكان ألنو يتم في أماكن كثيرة ربما في وىو غير محدد  ،الصميب
بزمان فممكن أن يتم قبل نفس الوقت، كما أنو غير مرتبط 

خير األي العشاء ف ودمو هجسدالمسيح م السيد الصميب، كما قدَّ 
أَلنَّ َىَذا ُىَو "بعد الفصح الييودي لمتالميذ قبل أن يصمب وقال 

َدِمي الَِّذي ِلْمَعْيِد اْلَجِديِد الَِّذي ُيْسَفُك ِمْن َأْجِل َكِثيِريَن ِلَمْغِفَرِة 
 .(ٜٔ: ٕٕلو) "ِاْصَنُعوا َىَذا ِلِذْكِري وقال " (ٕٛ: ٕٙ)مت "اْلَخَطاَيا

عن يمين  وسو لسماء وجمإلى االمسيح  بصعودليس لو صمة و 
نصنع ذكرى اآلمو المقدسة وقيامتو "في القداس  أننابمعنى  .اآلب

من األموات وجموسو عن يمين اآلب وظيوره الثاني اآلتي من 
تذكار تجسده وصمبو  نصنعي أ ."اوات المخوف الممموء مجًداالسم

و عن يمين اآلب ومجيئو الثاني وقيامتو وصعوده لمسماء وجموس
  .فخارستيانصنع تذكاره خالل سر ىو سر اإل .."األنامنسيس"
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وقت أن سمَّم ىذا السر صمب بعد يكن قد لم المسيح وكون 
ىذا  ألن ،و أن يسممو ليملم يمنعىذا إن ففي ليمة اآلمو لتالميذه 
بعد أن لذلك أعطاه ليم  ،فائق لمزمنىو و  ،الزمنفوق ىو السر 
 صبح المسيح في حكم الميت بحسبأحينما ليسممو ييوذا خرج 
 .الجسد
ن لكن ىذا ال يعنى أن آلحتى ا سر اإلفخارستياالكنيسة تحتفل بإن 

ىو رئيس الكينة  عمى األرض. المسيح يترك السماء ويأتي
 (ٜٔ: ٕٕ)لو "َىَذا ِلِذْكِري ِاْصَنُعوا "برئاسة كينوتو قال و األعظم 

 يقول لآلب مناجاتووفي  ،الرسل باءلآلوأعطى رئاسة الكينوت 
َكَما َأنََّنا َنْحُن  "َوَأَنا َقْد أَْعَطْيُتُيُم اْلَمْجَد الَِّذي أَْعَطْيَتِني ِلَيُكوُنوا َواِحداً 

كما -(. يقصد أعطيتيم مجد رئاسة الكينوت ٕٕ: ٚٔيو" )َواِحدٌ 
 نوأل -شرحيح هللا نفسو ونفعنا بصمواتو ينكان قداسة البابا شنودة 

 ، فيقول معممنا بولس الرسولرئيس الكينة األعظم المسيح ىو
وٌس ِباَل َشرٍّ َواَل َدَنٍس، َقِد  "َكاَن َيِميُق ِبَنا َرِئيُس َكَيَنٍة ِمْثُل َىَذا، ُقدُّ

َماَواِت"اْنَفَصَل َعِن اْلُخَطاِة َوَصاَر أَْعَمى  ( ٕٙ :ٚ)عب ِمَن السَّ
 "َخاِدمًا ِلؤَلْقَداِس َواْلَمْسَكِن اْلَحِقيِقيِّ الَِّذي َنَصَبُو الرَّبُّ اَل ِإْنَسانٌ "
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أو الييكل بعد تجديده األرضى وليس ىيكل سميمان  (ٕ: ٛ)عب
 بعد السبي.

 

 رؤية القديسين لمسيد المسيح -ٗ
 ًا فيو إما أن يكون حقيقيإذا قال أحد أنو رأى المسيح فإن كان ىذا 

حدث مع معممنا بولس  كما سبق أن قمنا أنو في رؤيةأو في غيبة 
القديسين  من الجائز أن يرى أحد (.ٚٔ،ٛٔ: ٕٕأعأنظر ) الرسول
 لو اً القديس مشيود ىذا إذا كان ، خاصةالمسيح في رؤية السيد

 بالقداسة، عمى أن تكون ىناك أمانة فى تناقل القصة. 
 فييا أنو صعديقول  "رؤيا أثناسيوس"عن  مشيورة مخطوطةىناك 
 اإلليى ىناك، وأن أحد اآلباء الرسلقداس الالسماء وحضر إلى 
يوحنا اإلنجيمي قرأ و  ،البولس أبولس الرسول قر و  ،القداس ىصم
  ..نجيلاإل

في معيد الدراسات القبطية في قاعة مارمرقص  ،البابا شنودةعمق 
أنو ربما  بقولو، المخطوطة ، عمى المكتوب في ىذهي في حضور 

 غير موثق أصل المخطوطة تأليفو، ألنالرىبان كتبيا من أحد 
ال ف .ثناسيوسأقوال القديس أأنيا فعاًل من وليس ىناك ما يؤكد 

غير  مالكاليمكن أن يكون القديس أثناسيوس ىو قائل ىذا 
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القداسات تعمل عمى  .السماء ال يوجد فييا قداساتألن  المقبول.
مغفرة الخطايا من أجل خارستيا فذبيحة اإلتقديم األرض ألجل 

في  فسوف يكونون السماء  إلىالبشر  أن يذىببعد  . أماوالخالص
ومع  السمائيينمجاد أفرح ال يعبر عنو مع و سماوي،  احتفال
أو تناول أو قداسات إلى  بعد إحتياج كىنافال يكونون  ،المالئكة
ر و حضوالقول ب .األبديةعتراف. ىذا كمو غير موجود في ا توبة و 
ومخالف  ،مخالف لتعاليم الكتاب المقدسفي السماء ىو  قداس

 .لمتقميد الرسولي
 
 
 
 
 

 خوتى األصاغرإ-٘
َىؤاَُلِء اأَلَصاِغِر قال السيد المسيح "ِبَما َأنَُّكْم َفَعْمُتُموُه ِبَأَحِد ِإْخَوِتي 

ة ينخدم فقير خدمة حقيق . فنحن عندما(ٓٗ: َٕ٘فِبي َفَعْمُتْم" )مت
لكن الفقراء  فإن السيد المسيح يعتبر تمك الخدمة مقدمة لو شخصياً 

أنا كأن الرب بقولو ىذا يريد أن يقول  .ليسوا ىم المسيح بشخصو.
 . صاغرخوتي األإخوتكم إعطيكم فرصة ممارسة الحب مع أ 
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"َوَأمَّا َمْن َكاَن َلُو َمِعيَشُة اْلَعاَلِم، َوَنَظَر َأَخاُه  بل حذرنا بقولو
: ٖيو ُٔمْحَتاجًا، َوأَْغَمَق َأْحَشاَءُه َعْنُو، َفَكْيَف َتْثُبُت َمَحبَُّة هللِا ِفيِو" )

ٔٚ). 
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 أمثمة ألقول اآلباء األولين
 في الكنيسة األولى تبين المفيوم السائد

 

 م(٘ٙٔ -ٓٓٔ) يوستين الشييديقول 
“Two advents of Christ have been announced. In the first 

one, he is set forth as suffering, inglorious, dishonored, and 

crucified. However, in the other advent, He will come from 

heaven with glory, when the man of apostasy… speaks 

strange things.”1  

األول خرج  ء"تم اإلعالن عن مجيئين لممسيح. في المجي
الثانى  ءمتألمًا، ومحتقرًا، وميانًا، ومصموبًا. أما في المجي

فسوف يأتي من السماء بمجد حينما يتفوه المرتد بأمور 
 " .غريبة

 م(ٕٕٓ -ٖٓٔ) ويقول القديس إيرينيئوس
“All the prophets announced His two advents… In the second 

one, He will come on the clouds, brining on the day which 

burns as a furnace.”2 
 

                                                           
1 Ante-Nicene Fathers, Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, 
Michigan, 1979, Vol. 1, Justin Martyr, Dialogue with Trypho, Chapter CX. p. 
253. 
2 Ibid. Vol. 1, Irenaeus Against Heresies, Chapter 33, par. 1, p. 506. 
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الثانى  ء"جميع األنبياء أعمنوا عن مجيئين... فى المجي
سوف يأتى عمى السحاب محضرًا اليوم الذي يحرق 

 ".كاألتون 

 م(2ٕ٘ -ٕٓٔ) ويقول الشييد األسقف كبريانوس
“Already His second coming draws near to us.”3  

 "."ىا ىو مجيئو الثانى يقترب

 

                                                           
3 Ibid. Vol. 5, The Epistles of Cyprian, Epistle LXII, par. 18, p. 363. 


