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 األحد يوم إشراف: الموضوع -( 46 األسبوع) 37-33: 13 إنجيل مرقس – 19.11.2017 األحديوم 
 

. اليكم قراءة ثالثة وثالثين الى سبع وثالثينعشر واآليات لث ، االصحاح الثارقسمنجيل تأملنا اليوم هو في إأهال بكم. 
  النص. باسم يسوع المسيح.هذا 
 

ْلَطاَن َوِلُكلِّ َواِحٍد اْسَهُروا َوَصلُّوا أَلنَُّكْم اَل َتْعَلُموَن َمَتى َيُكوُن اْلَوْقُت. َكَأنََّما ِإْنَساٌن ُمَساِفٌر َتَرَك ، اْنُظُروا َبْيَتُه َوَأْعَطى َعِبيَدُه السُّ
اًء َأْم ِنْصَف اللَّْيِل َأْم ِصَياَح الدِّيِك َأْم َعَمَلُه َوَأْوَصى اْلَبوَّاَب َأْن َيْسَهَر. اْسَهُروا ِإذًا أَلنَُّكْم اَل َتْعَلُموَن َمَتى َيْأِتي َربُّ اْلَبْيِت َأَمسَ 

 . َوَما َأُقوُلُه َلُكْم َأُقوُلُه ِلْلَجِميِع: اْسَهُروا. َبْغَتًة َفَيِجَدُكْم ِنَياماً  َيْأِتيَ  َصَباحًا. ِلَئالَّ 
 هذه أقوال الرب يسوع المسيح

 
 ينؤمنالموكل  تالميذهيحث  في هذه اآلياتو  تدمير الهيكل في القدس.على  هئبعد تنب قال هذاالرب يسوع  اْسَهُروا َوَصلُّوا.

 ال ننخدع بتعاليم بشرية ونتبعهم في أوهامهمالمسيح بالضبط كي يسوع في والسهر هو على االيمان  .يسهروا ويصلوابه أن 
بن اهلل في الجسد الذي قدم حياته على الصليب من أجل أنه هو كلمة اهلل و شهادة بالمسيح هو الااليمان . الى الهالك ا 

ِحيِح سهر على فنالخطاة، هو البار من أجلنا نحن الخطاة.  ْبرِ  لَعق  توالالتَّْعِليِم الصَّ واالبتعاد عن الشهوات  َواْلَمَحبَِّة َوالصَّ
في بداية هذا  .كما تنبأ على تدمير الهيكل كوارث طبيعيةعلى مجاعات و الزالزل و الحروب و ال على كذلكتنبأ و  .الجسدية

وكان يشير الى الهيكل في  يا معلم، انظر ما أجمل هذه الحجارة وهذه المباني. :قال له أحد تالميذهاالصحاح الثالث عشر 
 فأجابه يسوع: أترى هذه المباني العظيمة؟ لن يترك منها حجر فوق حجر إال ويهدم.  مدينة أورشليم.

  
وحصل والصالة. م الذبائح الحيوانية من أجل الخطايا يتـقدالخاص ببيت اهلل فيها كان  الليالمدينة  القدس.مدينة أورشليم 

المدينة ليس الن سكانها الهيكل و ميالدية. المسيح تنبأ على خراب  70تدمير الهيكل والمدينة المقدسة من الرومان في سنة 
. هعن المتنبئْمُس اْلِبرِّ َوالشَِّفاُء شَ نما من اجل رفضهم له هو مخلصهم و إ -فهو جاء ليخلص الخطاة ال ليهلكم -راركانوا أش

ِإَلى أن المسيح َنَظَر  في إنجيل لوقا نقرألكن الناس فضلت الظلمة على النور.  عظيم.إبن اهلل بنوره اللطيف ال مأشرق عليهف
َوَلِكِن اآلَن َقْد ُأْخِفَي َعْن َعْيَنْيِك.  اْلَمِديَنِة َوَبَكى َعَلْيَها َقاِئاًل: ِإنَِّك َلْو َعِلْمِت َأْنِت َأْيضًا َحتَّى ِفي َيْوِمِك َهَذا َما ُهَو ِلَساَلِمِك.

وَن ِبِك َوُيَحاِصُروَنِك ِمْن ُكلِّ ِجَهٍة َوَيْهِدُموَنِك َوَبِنيِك ِفيِك َواَل َيْتُرُكوَن ِفيِك َفِإنَُّه َسَتْأِتي َأيَّاٌم َوُيِحيُط ِبِك َأْعَداُؤِك ِبِمْتَرَسٍة َوُيْحِدقُ 
 والمدينة لم تعرف سالم الى اليوم.وأقوال المسيح تحققت. َحَجرًا َعَلى َحَجٍر أَلنَِّك َلْم َتْعِرِفي َزَماَن اْفِتَقاِدِك. 

 
د فقط بسبب م يكن لهيكل تدمير العلى نبوءة المسيح و  لكن الن الرب يسوع هو  ،لتجارةاإلى مكان ه و لحو  الذين اليهود تمر 

اْلَمِسيُح  َغاَيَة النَّاُموِس ِهيَ  : النجاء في الكتاب. كل السنة الحيوانية عن الخطايا التي كان الشعب يقدمهاذبائح النهاية 
أَلنَُّه َسَيُقوُم ُمَسَحاُء َكَذَبٌة َوَأْنِبَياُء َكَذَبٌة َوُيْعُطوَن وفي هذا االصحاح يعلمنا المسيح عما سيحدث فقال:  .ِلْلِبرِّ ِلُكلِّ َمْن ُيْؤِمنُ 

ا ِفي ِتْلَك  َوَأْخَبْرُتُكْم ِبُكلِّ َشْيٍء.َفاْنُظُروا َأْنُتْم. َها َأَنا َقْد َسَبْقُت  اْلُمْخَتاِريَن َأْيضًا. -َلْو َأْمَكَن  -آَياٍت َوَعَجاِئَب ِلَكْي ُيِضلُّوا  َوَأمَّ
يِق َفالشَّْمُس ُتْظِلُم َواْلَقَمُر اَل ُيْعِطي َضْوَءهُ   َوُنُجوُم السََّماِء َتَتَساَقُط َواْلُقوَّاُت الَِّتي ِفي السََّماَواِت َتَتَزْعَزُع. اأَليَّاِم َبْعَد َذِلَك الضِّ

َياِح ِمْن .  اإِلْنَساِن آِتيًا ِفي َسَحاٍب ِبُقوٍَّة َكِثيَرٍة َوَمْجدٍ َوِحيَنِئٍذ ُيْبِصُروَن اْبنَ  َفُيْرِسُل ِحيَنِئٍذ َماَلِئَكَتُه َوَيْجَمُع ُمْخَتاِريِه ِمَن اأَلْرَبِع الرِّ
  .َالسََّماُء َواأَلْرُض َتُزواَلِن َوَلِكنَّ َكاَلِمي اَل َيُزولُ  :لقو يو  َأْقَصاِء اأَلْرِض ِإَلى َأْقَصاِء السََّماِء.



 
معرفة المستقبل ال يعرفه إال  أَلنَُّكْم اَل َتْعَلُموَن َمَتى َيُكوُن اْلَوْقُت. اْسَهُروا َوَصلُّوا: خمس مرات يسوع يكررفي هذا الفصل، 

ان أما الرب يسوع المسيح فلم يطلب ان يعرف اليوم حتى تبقى هذه المعرفة سر  اهلل وحده. كل ما يريده الرب  وحده.اهلل 
اإِلْخَوُة َأْن اَل َيُكوَن ِفي ُاْنُظُروا َأيَُّها  :الكتاب قوليلهذا  .فجأةالمسيح عالنية و وستأتي . نعرفه بالتمام هو رجوعه األكيد

، َبْل عِ  يٌر ِبَعَدِم ِإيَماٍن ِفي ااِلْرِتَداِد َعِن اهلِل اْلَحيِّ َما َداَم اْلَوْقُت ُيْدَعى اْلَيْوَم، ِلَكْي اَل ُيَقسَّى  ُكْم ُكلَّ َيْومٍ ُظوا َأْنُفسَ َأَحِدُكْم َقْلٌب ِشرِّ
ِإْذ ِقيَل: اْلَيْوَم ِإْن َسِمْعُتْم  ِة ثَاِبَتًة ِإَلى النَِّهاَيةِ نََّنا َقْد ِصْرَنا ُشَرَكاَء اْلَمِسيِح، ِإْن َتَمسَّْكَنا ِبَبَداَءِة الثِّقَ ألَ  ِمْنُكْم ِبُغُروِر اْلَخِطيَّةِ َأَحٌد 

  َصْوَتُه َفاَل تَُقسُّوا ُقُلوَبُكْم، َكَما ِفي اإِلْسَخاِط.
 

ِبُدوِن َغَضٍب  َراِفِعيَن َأَياِدَي َطاِهَرةً  ي يريد َأْن ُيَصلَِّي الرَِّجاُل ِفي ُكلِّ َمَكانٍ ذأوال نعمة من اهلل ال هيالصالة اْسَهُروا َوَصلُّوا. 
أن نصلي الى اهلل أبينا أن يتقدس إسمه في حياتنا وأن يغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا وعلمنا الرب يسوع  .َواَل ِجَدالٍ 

فإن نعمة  :أيضا ويقولاهلل االب. ب االبنعالقة هي الصالة و ينا من الشرير. نجيلكن  ين الينا وأال يدخلنا في تجربةللمذنب
وأن نحيا  تنا باإلباحية والشهوات العالميةوهي تعلمنا أن نقطع عالق قد ظهرت لجميع الناساهلل التي تحمل معها الخالص 

لهنا ومخلصنا فيما ننتظر تحقيق رجائنا السعيد، ثم الظهور العلني لمجد إ لحاضر حياة التعقل والبر والتقوىفي العصر ا
ويطهرنا لنفسه شعبا خاصا يجتهد بحماسة في األعمال الذي بذل نفسه ألجلنا لكي يفتدينا من كل إثم  العظيم يسوع المسيح

  .نادع أحدا يستخف بنعظ وال نتكلم و نبهذه األمور  الصالحة.
 

ْلَطاَن َوِلُكلِّ َواِحٍد َعَمَلُه َوَأْوَصى اْلَبوَّاَب َأْن َيْسَهَر.ُمَساِفٌر َتَرَك المسيح شبه نفسه بإنسان الرب يسوع   َبْيَتُه َوَأْعَطى َعِبيَدُه السُّ
كما أنشده بحمد ورجاء كاتب المزامير حين قال:  .هرجائ هوفي كلمتمن وصية سيده له.  هو سلطانهالبواب يسهر ويحرس. 

ْبحَ  ْبَح. َأْكَثَر ِمَن اْلُمَراِقِبيَن الصُّ أما العمل اللي أعطاه السيد لعبيده فهو عمله  .َنْفِسي َتْنَتِظُر الرَّبَّ َأْكَثَر ِمَن اْلُمَراِقِبيَن الصُّ
كما يظن  في إتمام وعده يبطئال الرب فبصبر الن السيد وع د أنه يرجع لهم.  واإلخالصهو. المنتظر منهم هو الوفاء 

إال  بعض الناس، ولكنه يتأنى عليكم، فهو ال يريد ألحد من الناس أن يهلك، بل يريد لجميع الناس أن يرجعوا إليه تائبين.
  .حيث يسكن البر ننتظر سماوات جديدة وأرضا جديدة وفقا لوعد الرب ونحنأن يوم الرب سيأتي كما يأتي اللص في الليل. 

 
: الحق الحق أقول لكم، إن الذي يسمع اضياالذي قال ه الثقة في المسيح لفي المسيح المنتصر  يعيش في اإليمانفالذي 

عظيم وعد إبن  له الحياة األبدية وال يأتي الى الحكم األخير النه ينتقل من الموت الى الحياة. أرسلنيكالمي ويؤمن بالذي 
وظهر في  السماء كان في .القديسة مريمالروح القدس من وولد من ، ان بطريقة بشريةك األولالمسيح  ظهوراهلل االب. 
وه ب ،نجسد انسا في لهذا  .استهزئوا به وأما هو فكان صامتا حتى الموت، موت الصليبو على رأسه الشوك من إكليل توج 

هو الذي مات على المسيح يسوع لمحبي رجوعه. النهائي سيأتي كالملك العظيم في مجده ليتمم الخالص مجيئه الثاني 
وسيأتي من هناك ليدين االحياء يمين اهلل  نصعد إلى السماء، جلس ع ولكن اهلل أقامه في اليوم الثالث.الصليب من أجلنا، 

 اننا المسيحي.في إيم هقولنكما واالموات. 
 

أما أنتم أيها األحباء، فاذكروا دائما ما قاله رسل ربنا يسوع المسيح.  الكتاب: هونحن اليوم نعيش في عالم مجدف كما يقول
هؤالء هم الذين  فقد سبق أن نبهوكم إلى أنه في نهاية الزمان سيطلع مستهزئون يعيشون منغمسين في شهواتهم الفاسقة.

وأما أنتم أيها األحباء، فابنوا أنفسكم على  .وليس الروح القدس فيهم لحيوانيةوينساقون وراء غرائزهم ا يسببون االنشقاق



منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح إذ يعود  واحفظوا أنفسكم في محبة اهلل إيمانكم األقدس وصلوا دائما في الروح القدس.
  ويأخذكم لتحيوا معه إلى األبد.

 
الحق إعالن وفي  اإللهيةوصاياه لتالميذه ولكل المؤمنين ان نثبت في محبته أعطى ى السماء، عندما صعد الرب إل

أن يمكث فينا. كذلك في إنجيل  المسيح وعدفي إنجيل يوحنا، يسوع الواحد.  اهللباسم االب واالبن والروح القدس  خالصوال
ننس هذه الحقيقة وال ننس قول فال  .َرَجاُء اْلَمْجدِ  :المسيح فيناالى إنتهاء الزمان.  األيامكل معنا يقول انه هو هو فمتى، 
ِلَيُكْن ِحْلُمُكْم َمْعُروفًا ِعْنَد َجِميِع النَّاِس. الرَّبُّ َقِريٌب. اَل  َوَأُقوُل َأْيضًا اْفَرُحوا.ِاْفَرُحوا ِفي الرَّبِّ ُكلَّ ِحيٍن  في الكتاب: الرب

الَ  َتْهَتمُّوا ِبَشْيءٍ  ُفوُق ُكلَّ َعْقٍل َيْحَفُظ ِلُتْعَلْم ِطْلَباُتُكْم َلَدى اهلِل َوَساَلُم اهلِل الَِّذي يَ  ِة َوالدَُّعاِء َمَع الشُّْكرِ َبْل ِفي ُكلِّ َشْيٍء ِبالصَّ
َوَها َأَنا آِتي َسِريعًا : ويقول الرب يسوع المسيح في آخر الكتب المقدسة المسمى الرؤيا ُقُلوَبُكْم َوَأْفَكاَرُكْم ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع.

ُل َواآلِخرُ اْلَياُء، اْلِبَداَيُة َوالَأَنا اأَلِلُف وَ  َوُأْجَرِتي َمِعي أِلَُجاِزَي ُكلَّ َواِحٍد َكَما َيُكوُن َعَمُلُه. َأَنا آِتي َسِريعًا.  ،َنَعمْ  .نَِّهاَيُة، اأَلوَّ
  ِنْعَمُة َربَِّنا َيُسوَع اْلَمِسيِح َمَع َجِميِعُكْم. آِميَن. آِميَن. َتَعاَل َأيَُّها الرَّبُّ َيُسوُع.

 
 : منذ البداية الى رجوع المسيح المجيد ونقول بصوة واحد  المؤمنين لجميع مشتركةال نقل معا شهادة االيمانواالن 

الذي حبل به من الروح القدس إبن الوحيد ضابط الكل خالق السماء واألرض، وبربنا يسوع المسيح الأنا أومن باهلل اآلب 
ونزل الى الهاوية وقام أيضا في اليوم الثالث  قُــبرلب ومات و ـوولد من مريم العذراء، وتألم على عهد بيالطس البنطي وصُ 

 األحياءوسيأتي من هناك ليدين  الضابط الكل،يمين اهلل اآلب  لىمن بين األموات وصعد الى السماوات وجلس ع
وبشركة القديسين وبمغفرة الخطايا وبقيامة الموتى وبالحياة  الكنيسة المقدسة الجامعة. وأومن بالروح القدس، وبواألموات

وِح اْلُقُدِس َمَع َجِميِعُكْم. آِمينَ  َوَمَحبَُّة اهللِ  ُة َربَِّنا َيُسوَع اْلَمِسيحِ ِنْعمَ . ألبدية. آمـــيــنا   .َوَشِرَكُة الرُّ


