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Sunday 19.11.2017- Mark 13: 33-37 (Week 46) - Subject: Sunday's Supervision
يوم األحد  – 19.11.2017إنجيل مرقس ( 37-33 :13األسبوع  - )46الموضوع :إشراف يوم األحد
أهال بكم .تأملنا اليوم هو في إنجيل مرقس ،االصحاح الثالث عشر واآليات ثالثة وثالثين الى سبع وثالثين .اليكم قراءة

هذا النص .باسم يسوع المسيح.

الس ْلطَان ولِ ُك ِّل و ِ
ْانظُروا ،اسهروا و ُّ
اح ٍد
ان ُم َس ِافٌر تََر َ
َعطَى َعبِ َ
ك َب ْيتَهُ َوأ ْ
ون ا ْل َوْق ُ
تَ .كأََّن َما ِإ ْن َس ٌ
ون َمتَى َي ُك ُ
صلوا ألََّن ُك ْم الَ تَ ْعلَ ُم َ
ْ َُ َ َ
ُ
َ
يدهُ ُّ َ َ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
اح ِّ
ون َمتَى َيأْتي َر ُّ
الديك أ َْم
ص َ
اب أ ْ
ف اللْيل أ َْم صَي َ
صى ا ْلَب َّو َ
اء أ َْم ن ْ
اسهَ ُروا إِذاً ألََّن ُك ْم الَ تَ ْعلَ ُم َ
َن َي ْسهَ َرْ .
َم َس ً
َع َملَهُ َوأ َْو َ
ب ا ْلَب ْيت أ َ
ِ ِ
ِ
ِ َّ ِ
اسهَ ُروا.
صَباحاً .لَئال َيأْت َي َب ْغتَةً فََي ِج َد ُك ْم نَياماًَ .و َما أَقُولُهُ لَ ُك ْم أَقُولُهُ ل ْل َجمي ِعْ :
َ
هذه أقوال الرب يسوع المسيح

صلُّوا .الرب يسوع قال هذا بعد تنبئه على تدمير الهيكل في القدس .وفي هذه اآليات يحث تالميذه وكل المؤمنين
ْ
اسهَ ُروا َو َ
به أن يسهروا ويصلوا .والسهر هو على االيمان في يسوع المسيح بالضبط كي ال ننخدع بتعاليم بشرية ونتبعهم في أوهامهم
الى الهالك .االيمان بالمسيح هو الشهادة أنه هو كلمة اهلل وابن اهلل في الجسد الذي قدم حياته على الصليب من أجل
يح والتعقل وا ْلمحب ِ
الخطاة ،هو البار من أجلنا نحن الخطاة .فنسهر على التَّعلِ ِيم الص ِ
َّب ِر واالبتعاد عن الشهوات
َّح ِ
َّة َوالص ْ
َ َ ََ
ْ
الجسدية .وتنبأ كذلك على الحروب والزالزل والمجاعات وعلى كوارث طبيعية كما تنبأ على تدمير الهيكل .في بداية هذا

االصحاح الثالث عشر قال له أحد تالميذه :يا معلم ،انظر ما أجمل هذه الحجارة وهذه المباني .وكان يشير الى الهيكل في
مدينة أورشليم .فأجابه يسوع :أترى هذه المباني العظيمة؟ لن يترك منها حجر فوق حجر إال ويهدم.
مدينة أورشليم القدس .المدينة اللي كان فيها بيت اهلل الخاص بتـقديم الذبائح الحيوانية من أجل الخطايا والصالة .وحصل
تدمير الهيكل والمدينة المقدسة من الرومان في سنة  70ميالدية .المسيح تنبأ على خراب الهيكل والمدينة ليس الن سكانها

كانوا أشرار -فهو جاء ليخلص الخطاة ال ليهلكم -إنما من اجل رفضهم له هو مخلصهم و َش ْم ُس ا ْلبِِّر و ِّ
اء المتنبئ عنه.
الشفَ ُ
َ
ِ
فأشرق عليهم إبن اهلل بنوره اللطيف العظيم .لكن الناس فضلت الظلمة على النور .في إنجيل لوقا نق أر أن المسيح َنظَ َر إلَى
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ُخِف َي َع ْن َع ْيَن ْي ِك.
اآلن قَ ْد أ ْ
ا ْل َمد َينة َوَب َكى َعلَْيهَا قَائالً :إَِّنك لَ ْو َعل ْمت أ َْنت أ َْيضاً َحتَّى في َي ْو ِمك َه َذا َما ُه َو ل َسالَمكَ .ولَك ِن َ
يك والَ يتْرُكون ِف ِ
ون ِك ِم ْن ُك ِّل ِجه ٍة ويه ِدم َ ِ ِ ِ ِ ِ
َع َداؤ ِك بِ ِمتْرس ٍة وي ْح ِدقُون بِ ِك ويح ِ
ِ
ِ
ِ
يك
اص ُر َ
َُ َ
َ َ َُ
ونك َوَبنيك ف َ َ ُ َ
َ
َّام َوُيحيطُ بِك أ ْ ُ
فَِإَّنهُ َستَأْتي أَي ٌ
َ ََ ْ ُ
ِ
ان ا ْفتِقَ ِاد ِك .وأقوال المسيح تحققت .والمدينة لم تعرف سالم الى اليوم.
َح َج اًر َعلَى َح َج ٍر ألََّنك لَ ْم تَ ْع ِرِفي َزَم َ
ونبوءة المسيح على تدمير الهيكل لم يكن فقط بسبب تمرد اليهود الذين حولوه إلى مكان التجارة ،لكن الن الرب يسوع هو
ِ
النام ِ ِ
يح
وس ه َي ا ْل َمس ُ
نهاية الذبائح الحيوانية عن الخطايا التي كان الشعب يقدمها كل السنة .جاء في الكتاب :الن َغ َايةَ َّ ُ
ِ ِ ِ ِّ
ِ
ون
اء َك َذَبةٌ َوُي ْعطُ َ
اء َك َذَبةٌ َوأ َْنبَِي ُ
وم ُم َس َح ُ
ل ْلبِّر ل ُكل َم ْن ُي ْؤم ُن .وفي هذا االصحاح يعلمنا المسيح عما سيحدث فقال :ألََّنهُ َسَيقُ ُ
ِ ُّ
ات وعجائِ ِ
ٍ
ك
َخَب ْرتُ ُك ْم بِ ُك ِّل َش ْي ٍءَ .وأ َّ
َما ِفي تِْل َ
ت َوأ ْ
ين أ َْيضاً .فَ ْانظُ ُروا أ َْنتُ ْمَ .ها أََنا قَ ْد َسَب ْق ُ
َآي َ َ َ َ
ب ل َك ْي ُيضلوا  -لَ ْو أ َْم َك َن  -ا ْل ُم ْختَ ِار َ
ات الَّتِي ِفي السَّماو ِ
ظلِم وا ْلقَمر الَ يع ِطي ضوءه وُنجوم السَّم ِ
األَي ِ
ق فَ َّ
ك الضِّي ِ
ات تَتََز ْع َزعُ.
َّام َب ْع َد َذلِ َ
اء تَتَ َساقَطُ َوا ْلقَُّو ُ
الش ْم ُس تُ ْ ُ َ َ ُ ُ ْ
َ ْ َُ َ ُ ُ َ
ََ
اب بِقَُّوٍة َكثِيرٍة وم ْج ٍد .فَيرِس ُل ِح َينئٍِذ مالَئِ َكتَه وي ْجمع م ْختَ ِار ِ
ِ ٍِ ِ
ان آتِياً ِفي َس َح ٍ
ون ْاب َن ِ
اإل ْن َس ِ
اح ِم ْن
الرَي ِ
يه ِم َن األ َْرَب ِع ِّ
َوح َينئذ ُي ْبص ُر َ
ُْ
ُ ََ َ ُ ُ
َ
َ ََ
اء الس ِ
ض إِلَى أَ ْقص ِ
أَ ْقص ِ
اء األ َْر ِ
ض تَُزوالَ ِن َولَ ِك َّن َكالَ ِمي الَ َي ُزو ُل.
اء َواأل َْر ُ
َّم ُ
َ
َ
َّماء .ويقول :اَلس َ
َ

في هذا الفصل ،يكرر يسوع خمس مرات :اسهروا و ُّ
ت .معرفة المستقبل ال يعرفه إال
ون ا ْل َوْق ُ
ون َمتَى َي ُك ُ
صلوا ألََّن ُك ْم الَ تَ ْعلَ ُم َ
ْ َُ َ َ
اهلل وحده .أما الرب يسوع المسيح فلم يطلب ان يعرف اليوم حتى تبقى هذه المعرفة سر اهلل وحده .كل ما يريده الرب ان
نعرفه بالتمام هو رجوعه األكيد .وستأتي المسيح عالنية وفجأة .لهذا يقول الكتاب :اُْنظُ ُروا أَيُّهَا ِ
ون ِفي
اإل ْخ َوةُ أ ْ
َن الَ َي ُك َ
ِ
ِ
أَح ِد ُكم َق ْل ٌ ِ
ِ ِ ِ
يم ٍ
ت ُي ْد َعى ا ْلَي ْوَم ،لِ َك ْي الَ ُيقَسَّى
ان ِفي اال ْرتِ َد ِاد َع ِن اهلل ا ْل َح ِّيَ ،ب ْل ِعظُوا أ َْنفُ َس ُك ْم ُك َّل َي ْوٍم َما َد َام ا ْل َوْق ُ
َ ْ
ب شِّر ٌير ب َع َدم إ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
أ ِ
ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِّ
يل :ا ْلَي ْوَم إ ْن َسم ْعتُ ْم
اءة الثقَة ثَابتَةً إلَى النهَ َاية إ ْذ ق َ
َ
اء ا ْل َمسي ِح ،إ ْن تَ َم َّس ْكَنا بَب َد َ
َح ٌد م ْن ُك ْم ب ُغ ُرور ا ْل َخطيَّة ألَنَنا قَ ْد ص ْرَنا ُش َرَك َ
ِ
ِ
ِ
وب ُك ْمَ ،ك َما في اإل ْس َخاط.
ص ْوتَهُ فَالَ تُقَ ُّسوا قُلُ َ
َ
ان رِاف ِعين أَي ِادي طَ ِ
ِ
اه َرةً بِ ُد ِ
ض ٍب
صلِّ َي ِّ
صلُّوا .الصالة هي أوال نعمة من اهلل الذي يريد أ ْ
ون َغ َ
ْ
الر َجا ُل في ُك ِّل َم َك ٍ َ َ َ َ
َن ُي َ
اسهَ ُروا َو َ
والَ ِج َد ٍ
ال .وعلمنا الرب يسوع أن نصلي الى اهلل أبينا أن يتقدس إسمه في حياتنا وأن يغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا
َ
للمذنبين الينا وأال يدخلنا في تجربة لكن ينجينا من الشرير .والصالة هي عالقة االبن باهلل االب .ويقول أيضا :فإن نعمة

اهلل التي تحمل معها الخالص لجميع الناس قد ظهرت وهي تعلمنا أن نقطع عالقتنا باإلباحية والشهوات العالمية وأن نحيا

في العصر الحاضر حياة التعقل والبر والتقوى فيما ننتظر تحقيق رجائنا السعيد ،ثم الظهور العلني لمجد إلهنا ومخلصنا

العظيم يسوع المسيح الذي بذل نفسه ألجلنا لكي يفتدينا من كل إثم ويطهرنا لنفسه شعبا خاصا يجتهد بحماسة في األعمال
الصالحة .بهذه األمور نتكلم ونعظ وال ندع أحدا يستخف بنا.
ٍِ
َن َي ْسهََر.
يدهُ ُّ
الس ْل َ
َع َ
الرب يسوع المسيح شبه نفسه بإنسان ُم َس ِافٌر تََر َ
طى َعبِ َ
ك َب ْيتَهُ َوأ ْ
اب أ ْ
صى ا ْلَب َّو َ
ط َ
ان َولِ ُك ِّل َواحد َع َملَهُ َوأ َْو َ
البواب يسهر ويحرس .سلطانه هو من وصية سيده له .وفي كلمته رجائه .كما أنشده بحمد ورجاء كاتب المزامير حين قال:
ِ
ِ
ِ
ِ
الر َّ
ُّب َح .أما العمل اللي أعطاه السيد لعبيده فهو عمله
َن ْف ِسي تَْنتَ ِظ ُر َّ
ين الص ْ
ين الص ْ
ُّب َح .أَ ْكثََر م َن ا ْل ُم َراقبِ َ
ب أَ ْكثََر م َن ا ْل ُم َراقبِ َ
هو .المنتظر منهم هو الوفاء واإلخالص بصبر الن السيد وعد أنه يرجع لهم .فالرب ال يبطئ في إتمام وعده كما يظن
بعض الناس ،ولكنه يتأنى عليكم ،فهو ال يريد ألحد من الناس أن يهلك ،بل يريد لجميع الناس أن يرجعوا إليه تائبين .إال

أن يوم الرب سيأتي كما يأتي اللص في الليل .ونحن وفقا لوعد الرب ننتظر سماوات جديدة وأرضا جديدة حيث يسكن البر.
فالذي يعيش في اإليمان في المسيح المنتصر له الثقة في المسيح الذي قال ايضا :الحق الحق أقول لكم ،إن الذي يسمع
كالمي ويؤمن بالذي أرسلني له الحياة األبدية وال يأتي الى الحكم األخير النه ينتقل من الموت الى الحياة .عظيم وعد إبن
اهلل االب .ظهور المسيح األول كان بطريقة بشرية ،وولد من الروح القدس من القديسة مريم .كان في السماء وظهر في

جسد انسان ،توجوه بإكليل من الشوك على رأسه واستهزئوا به وأما هو فكان صامتا حتى الموت ،موت الصليب .لهذا في
مجيئه الثاني سيأتي كالملك العظيم في مجده ليتمم الخالص النهائي لمحبي رجوعه .يسوع المسيح هو الذي مات على
الصليب من أجلنا ،ولكن اهلل أقامه في اليوم الثالث .صعد إلى السماء ،جلس عن يمين اهلل وسيأتي من هناك ليدين االحياء
واالموات .كما نقوله في إيماننا المسيحي.
ونحن اليوم نعيش في عالم مجدف كما يقوله الكتاب :أما أنتم أيها األحباء ،فاذكروا دائما ما قاله رسل ربنا يسوع المسيح.
فقد سبق أن نبهوكم إلى أنه في نهاية الزمان سيطلع مستهزئون يعيشون منغمسين في شهواتهم الفاسقة .هؤالء هم الذين
يسببون االنشقاق وينساقون وراء غرائزهم الحيوانية وليس الروح القدس فيهم .وأما أنتم أيها األحباء ،فابنوا أنفسكم على

إيمانكم األقدس وصلوا دائما في الروح القدس .واحفظوا أنفسكم في محبة اهلل منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح إذ يعود
ويأخذكم لتحيوا معه إلى األبد.
عندما صعد الرب إلى السماء ،أعطى وصاياه لتالميذه ولكل المؤمنين ان نثبت في محبته اإللهية وفي إعالن الحق

والخالص باسم االب واالبن والروح القدس اهلل الواحد .في إنجيل يوحنا ،يسوع المسيح وعد أن يمكث فينا .كذلك في إنجيل
اء ا ْل َم ْج ِد .فال ننس هذه الحقيقة وال ننس قول
متى ،فهو يقول انه هو معنا كل األيام الى إنتهاء الزمان .المسيح فيناَ :ر َج ُ
الن ِ
ين َوأَقُو ُل أ َْيضاً ا ْف َر ُحوا .لَِي ُك ْن ِح ْل ُم ُك ْم َم ْع ُروفاً ِع ْن َد َج ِمي ِع َّ
ب ُك َّل ِح ٍ
الر ُّ
الر ِّ
اسَّ .
الرب في الكتابِ :ا ْف َر ُحوا ِفي َّ
يب .الَ
ب قَ ِر ٌ
اهلل وسالَم ِ
الش ْك ِر لِتُعلَم ِط ْلباتُ ُكم لَ َدى ِ
الصالَ ِة و ُّ ِ
ِ
ِ ٍ
ِّ
اء مع ُّ
ٍ ِ
وق ُك َّل َع ْق ٍل َي ْحفَظُ
اهلل الَِّذي َيفُ ُ
ْْ َ ْ
الد َع َ َ
ََ ُ
تَ ْهتَ ُّموا ب َش ْيء َب ْل في ُكل َش ْيء ب َّ َ
وب ُك ْم َوأَ ْف َك َارُك ْم ِفي ا ْل َم ِسي ِح َي ُسوعَ .ويقول الرب يسوع المسيح في آخر الكتب المقدسة المسمى الرؤياَ :و َها أََنا آتِي َس ِريعاً
قُلُ َ
ف وا ْلياء ،ا ْلبِ َدايةُ والِّنهايةُ ،األ ََّو ُل و ِ
ِ
ٍِ
ِ
اآلخ ُرَ .ن َع ْم ،أََنا آتِي َس ِريعاً.
َوأ ْ
َ َ ََ
ُج َرتِي َمعي ِأل َ
ي ُك َّل َواحد َك َما َي ُك ُ
ون َع َملُهُ .أََنا األَل ُ َ َ ُ
ُج ِاز َ
َ
ِ
ِ ِ
ب يسوعُ .نِعمةُ ربَِّنا يسو َ ِ
ِ
ين.
ال أَيُّهَا َّ
ين .تَ َع َ
ع ا ْل َمسي ِح َم َع َجميع ُك ْم .آم َ
آم َ
َْ َ َ ُ
الر ُّ َ ُ
واالن نقل معا شهادة االيمان المشتركة لجميع المؤمنين منذ البداية الى رجوع المسيح المجيد ونقول بصوة واحد :
أنا أومن باهلل اآلب الضابط الكل خالق السماء واألرض ،وبربنا يسوع المسيح إبن الوحيد الذي حبل به من الروح القدس
وصـلب ومات وقُــبر ونزل الى الهاوية وقام أيضا في اليوم الثالث
وولد من مريم العذراء ،وتألم على عهد بيالطس البنطي ُ
من بين األموات وصعد الى السماوات وجلس على يمين اهلل اآلب الضابط الكل ،وسيأتي من هناك ليدين األحياء
واألموات .وأومن بالروح القدس ،وبالكنيسة المقدسة الجامعة وبشركة القديسين وبمغفرة الخطايا وبقيامة الموتى وبالحياة
ع ا ْلم ِسي ِح ومحَّبةُ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
الرو ِح ا ْلقُ ُد ِ
ين.
اهلل َو َش ِرَكةُ ُّ
ََ َ
س َم َع َجميع ُك ْم .آم َ
األبدية .آمـ ـيــن .ن ْع َمةُ َربَِّنا َي ُسو َ َ

