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سالم الرب يسوع المسيح لكم .عظة اليوم هي من إنجيل متّى واإلصحاح ،24
االعداد  36الى  .44اليكم القراءة باسم الرب يسوع المسيح:
ك السَّاعةُ فَالَ يعلَم بِ ِهما أَح ٌد والَ مالَئِ َكةُ السَّماو ِ
ات إِالَّ أَبِي َو ْح َدهُ.
َوأ َّ
ك اْلَي ْوُم َوتِْل َ
َما َذلِ َ
َ
َْ ُ َ َ َ َ
ََ
يء ْاب ِن ِ
اإل ْن َس ِ
ان .38 .ألََّنهُ َك َما
ام ُنوح َك َذلِ َ
َ .37و َك َما َك َان ْ
ك َي ُك ُ
ون أ َْيضاً َم ِج ُ
ت أََّي ُ
َك ُانوا ِفي األََّي ِام الَّتِي قَْب َل الطُّوفَ ِ
ون ِإلَى اْلَي ْوِم
ون َوُي َزِّو ُج َ
ون َوَيتََزَّو ُج َ
ون َوَي ْش َرُب َ
ان َي ْأ ُكلُ َ
ُّ
ِ
الَِّذي َد َخ َل ِف ِ
ك
يع َك َذلِ َ
يه ُنو ٌح اْل ُفْل َ
ان َوأ َ
اء الطوفَ ُ
ك َ .39ولَ ْم َي ْعلَ ُموا َحتَّى َج َ
َخ َذ اْل َجم َ

ان ِفي اْلح ْق ِل يؤ َخ ُذ اْلو ِ
ِ ِ
يء ْاب ِن ِ
ون اثَْن ِ
اإل ْن َس ِ
اح ُد
ان .40 .ح َينئذ َي ُك ُ
َي ُك ُ
َ ُْ
ون أ َْيضاً َم ِج ُ
َ
الرحى تُؤ َخ ُذ اْلو ِ
ط َحَن ِ
اآلخ ُر .41 .اثَْنتَ ِ
ُخ َرى.42 .
ان تَ ْ
اح َدةُ َوتُتْ َر ُ
َوُيتْ َر ُ
ك األ ْ
ك َ
ان َعلَى َّ َ ْ
َ

ِا ْسهَُروا إِذاً ألََّن ُك ْم
ف َر ُّ
ب اْلَب ْي ِت
َع َر َ

الَ تَعلَم ِ ِ
اعلَ ُموا َه َذا أََّنهُ لَ ْو
اعة َيأْتِي َرُّب ُك ْمَ .43 .و ْ
ون في أََّية َس َ
ْ ُ َ
َي َه ِزيع َيأْتِي الس ِ
ك
ِفي أ ِّ
ع َب ْيتَهُ ُي ْنقَب .44 .لِ َذلِ َ
ق لَ َس ِه َر َولَ ْم َي َد ْ
َّار ُ

ِ
ِ
ون َيأْتِي ْاب ُن ِ
اإل ْن َس ِ
ان.
ُك ُ
ين ألََّنهُ في َس َ
اعة الَ تَظُُّن َ
ونوا أ َْنتُْم أ َْيضاً ُم ْستَع ِّد َ
هذا إنجيل اهلل

في كالم يسوع المسيح التعزية واْلقُ َّوِة َو ُّ
ص ِح .وكالمه ثابت .أعلن المستقبل قَْب َل
الن ْ
ان يظهر الرب يسوع أنه ُه َو الكائن .تنبأ على الحروب
أْ
ون َحتَّى َمتَى َك َ
َن َي ُك َ

والنزاعات والمجاعات والزالزل والكوارث وحذر من أنبياء كذبة .وتكلم عن الضيق
ات السَّماو ِ
ات التي تَتََزْع َزعَُ .وعن َج ِميعُ قََبائِ ِل
العظيم وعلى الشمس التي تُ ْ
ظلم َوقُ َّو ُ
ََ

اب السَّم ِ
ِ
ان آتِياً َعلَى َس َح ِ
ون ْاب َن ِ
األ َْر ِ
اإل ْن َس ِ
اء بِقُ َّوة َو َم ْجد
ض التي تَُنو ُح عندما ُي ْبص ُر َ
َ
َكثِير .ظهور الرب يسوع األول كان من أجل الخطايا فمات في الضعف.
أما ظهوره الثاني فسيكون في المجد .يرسل مالئكته بصوت بوق عظيم ليجمعوا
مختاريه من الجهات األربع ،من أقاصي السماوات إلى أقاصيها .الرب يسوع تكلم
عن الضيق العظيم الذي يحدث في العالم قبل رجوعه المجيد .وكل كلمة نطق بها
تحدث النه هو يقول إن السماء واألرض تزوالن ولكن كالمي ال يزول أبدا .يقول:

وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فال يعرفهما أحد ،ال المالئكة الذين في السماء وال
االبن ،إال اآلب .البعض يسأل إذا كان يسوع إبن اهلل فكيف ال يعرف يوم رجوعه؟
شير الى إنسانيته .نجد توضيح لهذا في رسالة
يسوع يقول عن نفسه إبن االنسان م ا
ِ
الرسول بولس الى فيلبي حيث يقول أن يسوع َك ِ
ب
ورِة اهلل وهو لَ ْم َي ْح ِس ْ
َ
ان في ُ
صَ
ِ
الن ِ
صائِ اًر ِفي ِش ْب ِه َّ
اس.
ون ُم َع ِادالً لِلَّ ِه لَ ِكَّنهُ أ ْ
ُخْل َسةً أ ْ
َن َي ُك َ
ورةَ َع ْبد َ
َخلَى َن ْف َسهُ آخذاً ُ
صَ
ِ
ِ
ت الصَّلِ ِ
يب .يسوع
ض َع َن ْف َسهُ َوأَ َ
ط َ
ت َم ْو َ
اع َحتَّى اْل َم ْو َ
َوِا ْذ ُو ِج َد في اْلهَْيَئة َكِإ ْن َسان َو َ
منع نفسه من معرفة يوم رجوعه الن هذه مهمة اهلل أبيه .وهو ال يفقد مجده اإللهي
ك
اآلب ِع ْن َد َذاتِ َ
اآلن َم ِّج ْدنِي أ َْن َ
ت أَُّيهَا ُ
الن في صالته في إنجيل يوحنا يقولَ :و َ
ِ َِّ
ك قَْب َل َك ْو ِن اْل َعالَِم.
ان لِي ِع ْن َد َ
بِاْل َم ْجد الذي َك َ
رجوع الرب يسوع يكون عالنية ويعترف به كل لسان كما هو مكتوب :أََنا َح ٌّي
الر ُّ
ب ،لي ستنحني كل ركبة وسيعترف كل لسان هلل .وهو يجمع مختاريه من
َيقُو ُل َّ
جميع أنحاء العالم .وهو يأخذنا اليه الن وطننا هو في السماوات التي منها ننتظر
عودة مخلصنا يسوع المسيح الذي سيحول جسدنا الوضيع إلى صورة مطابقة

لجسده المجيد وفقا لعمل قدرته على إخضاع كل شيء لنفسه.

بخصوص نهاية العالم .كثيرون تنبأوا م ّدعون أنهم المسيح .أنبياء كذبة أيضا
جدفوا واحتقروا كلمة اهلل الذي وحده له كل المعرفة.
ظهروا وضللوا كثيرين .وبهذا ّ
موسى خادم اهلل قال في شريعته :الس ََّرائِ ُر لِ َّلر ِّ ِ ِ
ات َلنا َولَِبنِ َينا إِلى األََب ِد
الم ْع َلن ُ
ب إلهَنا َو ُ
لَِنعمل بِج ِمي ِع َكلِم ِ
ات َه ِذ ِه َّ
يع ِة .نعم .ما يريده الرب يسوع هو أننا نثبت في
َْ َ
الش ِر َ
َ
كلمته ومحبته والرجاء في رجوعه المجيد األكيد.
ويقول الرب يسوع أن رجوعه ستأتي فجأة وذكر مثل نوح الذي صنع اْل ُفْل ِك .أكيد
أن الناس كانت تستهزئ بنوح وهو يعمل تحت ح اررة الشمس بعيد عن البحر وهم
يضنون أن نوح كان أحمق وهم أذكياء .حتى جاء الطوفان وهلكهم .ونحن نعيش

في مجتمع شرير كاذب .رجال الدين يكذبوا ،السياسيون يكذبوا ،الصحفيين يكذبوا،
الناس تتمتع في الفساد والباطل ،واالسوء هو انهم يعرفوا هذا وهم يفتخرون.
يعرفوا حكم اهلل العادل أن الذين يفعلون هذه األمور يستوجبون الموت ،ومع ذلك،
ال يمارسونها وحسب ،بل يسرون بفاعليها وهم يتوجهون الى هالك نفوسهم .ولكن
الرب ال يبطئ في إتمام وعده ،كما يظن بعض الناس ،ولكنه يتأنى عليكم ،يقول
الكتاب ،فهو ال يريد ألحد من الناس أن يهلك ،بل يريد لجميع الناس أن يرجعوا
إليه تائبين .فاالنسان هو أمام االختيار بين الخير والشر .الحياة والموت .لما
نختار المسيح فنحن نختار الخير والحياة.
مع المسيح نحن في ضمان .رجوع الرب سيكون لحظة انفصال وحكم .الذين هم
مرتبطين بالملكيات األرضية يبقون للحكم االخر .والذين هم مؤهلون لملكوت اهلل
في السماء يرفعون مع إبن اهلل مخلصنا .الكتاب المقدس هو الوحيد الذي يبشرنا
بمحبة اهلل وخالصه بآالم إبنه الوحيد على الصليب .المسيحية ليست دين .إنها

حياة إلهية فينا ونحن في المسيح .خارج يسوع ،كله ظالم وفراغ وهالك .أما نحن
ان ولهذا لَنا سالَم مع ِ
ِ ِ
يم ِ
يح.
اهلل بَِربَِّنا َي ُسوعَ اْل َم ِس ِ
َ َ ٌ ََ
فقد تََب َّرْرَنا باإل َ
ِ
ِ ِ
ص َار لََنا ُّ
يم ِ
ان إِلَى َه ِذ ِه ِّ
الن ْع َم ِة .الرب يريدنا ان نفرح فيه ُك َّل ِحين.
بِه َ
الد ُخو ُل باإل َ
الن ِ
يع َّ
الر ُّ
يب .الَ تَ ْهتَ ُّموا بِ َش ْيءَ ،ب ْل
اسَّ .
َويقُو ُل :لَِي ُك ْن ِحْل ُم ُك ْم َم ْع ُروفاً ِع ْن َد َج ِم ِ
ب قَ ِر ٌ
اهلل وسالَم ِ
الش ْك ِر ،لِتُعلَم ِطْلباتُ ُكم لَ َدى ِ
الصالَ ِة و ُّ ِ
ِ
اء مع ُّ
ِّ
ِ
اهلل الَِّذي
ْْ َ ْ
الد َع َ َ
ََ ُ
في ُكل َش ْيء ب َّ َ
ع .آمينَ .وَرُّبَنا َن ْف ُسهُ َي ُسوعُ
وب ُك ْم َوأَ ْف َك َارُك ْم ِفي اْل َم ِسي ِح َي ُسو َ
َيفُ ُ
وق ُك َّل َع ْقل َي ْحفَظُ ُقلُ َ
ط َانا ع َز ِ
اْلم ِسيح واهلل أَب َ َِّ
صالِحاً بِ ِّ
الن ْع َم ِة ُي َعِّزي
َحَّبَنا َوأ ْ
ونا الذي أ َ
َ ُ َ ُ ُ
اء َ
اء أََبدّياً َوَر َج ً
َع َ َ ً
ِ
صالِح .أمين.
ُقلُ َ
وب ُك ْم َوُيثَبِّتُ ُك ْم في ُك ِّل َكالَم َو َع َمل َ

