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 المجيء الّثاني للمسيح ويوم الّدينونة

 
 الّسؤال: ما معنى المجيء الّثاني للمسيح ويوم الّدينونة؟ 
  

الجووووام: موووي ور توووي الّسوووم الممّدسوووة ءّن المسووويح سووويجيء موووّرة ء ووور  ومجي ووو  م ووورو  
 والقمممل ا" "تظلممم الّمممم "بسحّمو  عممووات معّينوة وههووورن ممسوورن بسلو، العمموواتا وموون جملسهوا 

وحينئٍذ تظهل عالمة ابن " "وقّوات الّسموات تتزعزع" "والّنجوم تسقط من الّسماء" "يعطي ضوءه
وحينئممٍذ تنمموي جميممل قألائممي ارلن ويأل مملون ابممن اإلنسممان  تيمما  علمم  " "اإلنسممان  ممي الّسممماء
وقوود تّسوور حضوورة بهوواء آّل تووين اايووات و وورحها تووي  سووام  i"ة ومجممد يبيمملسممحاا الّسممماء ألقمموّ 

م اان بإيجوا  تم حاجة للّسّرار تارجعوا إلي  سدر وا معواني سلو، الّلمواتا إّأ ءّنوي سو سّلّ  iiماناإلي
تي تيا الموضوعا وتو ءّن المسيح توي مجي و  اّّول ءيضوات ءسوى مون الّسوماء  موا توو مّ ور  توي 

ماء وأ اإلنجيلا حّسى ءّن نفس المسيح يمول جاء ابن اإلنسوان مون الّسوماء وابون اإلنسوان توي الّسو
ي عد إلى الّسماء إّأ الّيي ءسى من الّسماء ومن المسّلم لد  العموم ءّن المسيح ءسوى مون الّسوماء 
حال ءّن  ءسى بحسم الّهاتر من رحم مريما  ما ءّن مجي   تي المّرة اّولى  ان تي الحميموة مون 

ن  ان بحسوم الّهواتر ءسوى مون اّرحواما  ويل، ي وون مجي و  الثّو ي بحميمسو  ءيضوات مون انالّسماء وا 
الّسماءا ولو ي سي بحسم الّهاتر من اّرحام. والّ رو  المي ورة تي اإلنجيل ب  وو  مجويء  
المسيح ثانيةت تي نفس الّ ورو  الم وّر  بهوا توي المجويء اّّول  موا سوب  مون قبولا وتوي  سوام 

 ا وسس ّ ل سلطنس   عيا مي ور ءّن المسيح يفسح الّ رق والغرم ويد ل جميع ملل العالم تي هلّ إ
ويوو سي موون م ووانم ليوور معلووومم ويوودان المووينبون وسجووري العدالووة لدرجووة ءّن الووي م والحموول والّنموور 

ضوويع سجسمووع  ّلهووا علووى معووينم واحوودم ومرعووى واحوودم وو وورم واحوودا وقوود والجوودي واّتعووى والطفوول الرّ 
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وطات بهين الّ رو ا مع ءّن  لم يمع بحسم الّهاتر ءّي  ر  من توين  ان مجي   اّّول ءيضات م ر 
تلهوووويا اعسوووور  اليهووووود علووووى المسوووويح وءسووووسغفر آّل تموووود عّبووووروا عوووون المسوووويح بالمسووووي   االّ وووورو 

تسوا بمسل ا والحال ءّن   ان لسل، الّ ورو  ءواعسبرون تادم البنيان اإللهّي وم ّرم الّسبت والّ ريعة و 
انا ولّّن اليهود لم يهسدوا إليها وليل، احسجبواا و يل، المجيء الّثاني للمسيح علوى مع ات وطرّ   ما 

والّ رو  الموّضحة معوانم وأ ي وّح ءن سؤ وي بحسوم هاترتوا ّّنهوا  العم متيا المنوالا ولجميع 
 "تتسماقط جميممل الّنجمموم علمم  ارلن"لوو ء ويت حسووم الّهواتر تووم يسحّمو  قووول حضورة المسوويح 

ياضّيين الحالّيين ءّن جورم ات لد  الرّ نجوم أ حّد لها وأ ح را ومن الّثابت المحّم  علميّ مع ءّن ال
الّ مس ءعهم مون جورم اّر  بموا يموارم مون مليوونم ون و  موّرةا و وّل واحودةم مون توين النجووم 
الّثوابووت ءعهووم موون الّ وومس ءلوو  مووّرةا تلووو سسوومى تووين الّنجوووم علووى وجوو  اّر  ت يوو  سجوود لهووا 

وتي إيا سمطت  ان سوموطها  سومو  ءلو  مليوون جبول  جبوال تماأيوا علوى حّبوة  وردلا  محما 
تهووين المضووّية عموومت وعلمووات بوول وضداتووةت موون ضووروم المحووال وليسووت مم نووة وءعجووم موون توويا ءّن 

ورّضموا  ي آت وءنسم أ س الون نا مين حيث ءّن مجيء ابن اإلنسان  مجيء الّلوّ  المسيح يمول لعلّ  
تووي البيووت ولوويس عنوود  وواحم البيووت  بوورا إيات  ووار موون الواضووح المبوورتن ءّن لهووين   ووان الّلووّ  

 العممات معنى أ يم د ب  الّهاتر وقد بّينت معانيها بالّسف يل تي  سام اإليمان تارجعوا إلي .
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