
 إرسالية اإلخوة في المسيح

 يسوع سيعود !

 

 عندما تقرأ هذه النشرة ستعرف اإلجابات عن اإلسئلة التالية:

 كيف نعرف أن يسوع سيعود؟ .1

 "؟األزمنةما هي " عالمات  .2

 ماذا قصد المسيح عندما أخبرنا أن نصلي " ملكوتك يأتي"؟ .3

 ما هي خطة اهلل لألرض؟ .4

 .هذه النشرة القصرية. اقرأها مع الكتاب املقدس من خاللهذه مجرد بعض األسئلة التي سنفكر فيها 

 كل تلك – ويقودنا ويساعدنا ليشفينا كان. األرض على أخرى مرة املسيح أن يعود يسوع رائعًا؟ يكون ألن

 .بها القيام البشريني قادتنا يستطيع ال التي األمور

 ، واقعال يف. اإلخوة يف املسيح، نؤمن به ،نحن لكننا ، بتعليم ذلك املسيحية الكنائس معظم تقوم أن يفرتض

 .النتيجة نفس إىل تتوصل أن يجب ، مع نفسك املقدس الكتاب قرأت إذا

 اليقني وجه على نعرف ال. األرض هذه إىل يسوع لعودة إعداده يتم املشهد أن فأكثر أكثر الواضح من أصبح لقد

 محُس لقد. صحيح كوم هي النبوءات. حولنا من العالم يف يحدث ما نرى أن بالتأكيد يمكننا ولكن ، سيعود متى

 تم التي النبوءات من طويلة قائمة إىل جًدا حديثة إضافة هذه(. 8: 23 إرميا انظر) روسيا بمغادرة لليهود

 .تحقيقها

 أفضل شيء إىل ويحولها ، الشريرة األرض هذه إىل سيعود إنه يقول املقدس الكتاب أن من يقني على نحن

 .بكثري



 وكيف ،الذي سيفعله  وما ، سيولد أين أخربهم حيث - للمسيح األول للمجيء الناس القديم العهدلقد أعد 

 ، العالم عليه سيكون ماو - الثاني مجيئه حول التفاصيل من بالعديد ، باملثل ، الجديد العهد يخربنا. سيموت

 .مملكته يقيم عندما معه ستكون التي والقوة ، هسيفعل الذي وما

 قدمي. كامل واحد كتاب إنه. الجديد والعهد القديم العهد ، منفصلني كتابني ليس املقدس الكتاب ، الحقيقة يف

 :مستمرة واحدة رسالة

 ."!قادم املسيح يسوع" 

 الوعود:

 ، اآلخرين بني من واحداً  رجاًل اختار اهلل إن لنا قيل ، 25 إىل 12 من األصحاحات يف التكوين سفر إىل بالعودة

 وحفيده ، إسحاق البنه الوعد هذا ررُك ثم ، ماإبراه هو الرجل اسم كان. خالله من كله العالم يبارك أن ووعدنا

 يمةعظ أمة إىل قبيلة عشر اثني من املكونة العائلة هذه نمت ،جدًا قريبًا. إسرائيل أيًضا اسمه كان الذي - يعقوب

 .عديدة مرات العائلة نفس من آخرين ألفراد الوعود نفس اهلل وكرر ،

 يبحثون الناس من الكثري كان ، إسرائيل أمة يف يسوع ولد وعندما ، العائلة هذه من ، يسوع والدة ، ماري جاءت

غزوهم،  الذين ، الرومان يطارد اً ويوَق اً عظيم اً شخص يتوقعون وكانوا الوعود جميًعا عرفوا لقد. وملك مخلص عن

 وأن يكون ملكًا عليهم. وهنا نقدم بعضًا من الوعود التي صنعها اهلل إلسرائيل:

 (13:15 التكوين سفر. )األبد إىل إسرائيل أرض سريثون •

 (7:16 صموئيل 2) .األبد إىل داود امللك ةلكموم بيت سُيقام •

 (33:16 إرميا".)ِفي ِتْلَك اأَليَّاِم َيْخُلُص َيُهوَذا، َوَتْسُكُن ُأوُرَشِليُم آِمَنًة " •

 صهممخلجاء ليكون  أنهب كثريون آمن. اهلل ابن أنه إسرائيل لشعب ُأعلن ، عمره من الثالثني يف يسوع كان عندما

. عاةللر املالئكة قالته ما أو ، ماري اهلل به وعد ما ، يقبلوا لن أو ، يعرفوا لم. يقبلوه لم القادة معظم لكن ، وملكهم



 الحكام أقنعوا ونصف سنوات ثالث غضون يف. القوية بكلماته أو ، الشافية بمعجزاته القادة معظم يؤمن لم

 .وهربوا تركوه تالميذه حتى. بقتله الرومانيني

 القيامة:

 املسيح اآلن - أخرى مرة يموت لن. تماًما جديدة حياة وأعطاه القرب من اهلل أخرجه! ميتًا يبقى لم يسوع لكن

 !لكاملو نقذامل اضحًا أنهو اآلن بهذا صار". واألرض السماء يف القوة كل أعطيت لي لقد: "نفسه عن قال. خالد

 !فقط بدايةال هذه كانت

لكن  .ومهاجمته ملسائلته فرصتهميف املاضي كانت  أن يراه. سوعيكن بإستطاعة أحد من الذين لم يؤمنوا بي لم

 أحد - خلفه وعًدا تارًكا ،سماءال إىل صعد ، قيامته من يوًما 40 وبعد. إليه وتحدثوا رأوه أتباعه أو تالميذه فقط

 .اإلطالق علىًصنعت  التي الوعود أعظم

 1:11" أعمال رسل «ُمْنَطِلًقا ِإَلى السََّماءِ  ِإنَّ َيُسوَع هَذا الَِّذي اْرَتَفَع َعْنُكْم ِإَلى السََّماِء َسَيْأِتي هَكَذا َكَما َرَأْيُتُموُه" 

 وعيس أن ، تمعنا بها فعلياً  التي اهلل خطة ملخص من تفهم أن يمكنك بالتأكيد ولكن. اآلن حتى يحدث لم هذا

 .األرض إىلسيأتي ثانيًة و الوعود على يحافظ سوف املسيح

 العودة:

 :أوضح صورة إلعطاء املقدس الكتاب مقاطع من مقاطع إضافية على نظرة نلقي سوف اآلن

 (12: 3 تكوين. )إبراهيم نسل يف ستتبارك األرض أمم جميع أن اهلل قال. 1

 (1:32 لوقا) .داود امللك نسل من العالم ملك سيظهر. 2

 (11-8: 16 مزمور. )ميتا يبقى لن لكنه سيموت امللك هذا. 3

 (35 أشعيا. )البشر أمراض شفىتُ وس الصحراء زهرسُت ،اهلل ابن عودة عند. 4

 (5-2: 2 أشعيا) .أورشليم من ، العالم أبن اهلل سيحكم. 5



 هوحيات يسوع والدة تكانبحيث . وملك كمخلص ابنه إرسال كانت البداية منذ اهلل خطة أن واضًحا يبدو لذلك

 .أخرى مرة يأتي عندما سيفعله ما نقدر أن ولنا ، فهمه من الناس لتمكني األرض هذه على

 

 اآلن؟ يسوع يفعل ماذا

! تيتأ سوف قريبا". مملكتك تأتي" ، نصلي أن أخربنا لهذا. ملكتهمل عدُي ، اهلل يمني على ، السماء يف يسوع

 عرش على ويسود ، العالم هرّطُيو ، املوتى سُيقيم. األرض على اهلل ملكوت ويقيم السماء من يسوع سيعود

 .أورشليم من ، داود

 

 العالمات:

 يلي ما يف. يمكن أن تحدث متىلتعريفنا  العالمات بعض أعطى لكنه ، هذا كل لحدوث موعًدا اهلل يحدد لم

 .يسوع عودة ورد ذكر حيث املقدس الكتاب" نبوءات" من بعضًا

 !حياتنا أوقات يف هذا حدث لقد-  (8-5: 23 إرميا. )وطنها إىل اليهودية األمة ستعود 1

 .مضى وقت أي من أكثر اآلن واقع هذا - (27-25: 21 لوقا. )للجميع واضحة العاملية املشكالت ستكون 2

 .قريًبا ذلك حدوث نراقب أن يجب - - (11-1: 14 زكريا) .إسرائيل وتهاجم ستهدد العالم يف كثرية دول 3

صار واضحًا أكثر وأكثر أن املشهد بدأ يف التشكل لعودة يسوع إىل هذه األرض. ال نعلم متى تحديدًا موعد هذه 

العودة، غري أننا نستطيع بكل تأكيد أن نرى ما يجري يف العالم من حولنا. إن النبؤات تتحقق. واليهود  حتى لم 

إلضافة جديدة جدًأ لقائمة طويلة من النبؤات التي  . إن هذا"23:8مقدورهم مغادرة روسيا " راجع إرميا بيكن 

 تحققت.

 .األوان فوات بعد يكون قد شيء؟ أي تفعل أن قبل يعود حتى ستنتظر هل ذلك؟ حيال ستفعل ماذا ، لذا

 دالعه لغة يف. )املخلصنحاول إرسالية اإلخوة يف املسيح أن نمتثل لنداء اإلنجيل، ونستعد إلستقبال ملكنا 

 ".(امللك" تعني" املسيح" و" املخلص" تعني" يسوع" ، اليونانية ، الجديد



 ؟ةاألساسي املقدس الكتاب حقائق عن آخر اً كتيب لك نرسل أن هل من املمكن ؟لعودته نفسكجهز ت أن تريد هل

 من فضلك أخربنا إذا كنت تريد معرفة املزيد عن تعليم الكتاب املقدس وإيمان " اإلخوة يف املسيح"، هل تريد:

 مزيد من النشرات يف هذه السلسلة؟ 

 كتيب: من هم " اإلخوة يف املسيح"؟ 

 املجلة الشهرية " التباشري"؟ 

 دورة تلمذة باملراسة الربيدية؟ 

 تواصل مع أقرب خدمة إخوة يف املسيح منك، أو أكتب إىل:

 


