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لكم من هللا أبينا والرب يسوع المسيح. ومرحبا بكم إخوتي في االستماع الى عظة اليوم وهي من نعمة وسالم 
 . اليكم القراءة باسم يسوع. يقول:40الى  35وااليات  12االصحاح إنجيل لوقا، 

َوُكوُنوا ِمْثَل ُأَناٍس َيْنَتِظُروَن ُرُجوَع َسيِِّدِهْم ِمْن َوِليَمِة اْلُعْرِس  ِلَتُكْن َأْوَساُطُكْم َمْشُدوَدًة ِباأَلْحِزَمِة َوَمَصاِبيُحُكْم ُمَضاَءًة،
ُطوَبى أُلولِئَك اْلَعِبيِد الَِّذيَن َيِجُدُهْم َسيُِّدُهْم َلَدى َعْوَدِتِه َساِهِريَن. . اَب َيْفَتُحوَن َلُه َحاالً َحتَّى ِإَذا َوَصَل َوَقَرَع اْلبَ 

ْبِع الثَّاِني َأِو  َفُطوَبى َلُهْم ِإَذا. اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَُّه َيُشدُّ َوَسَطُه ِباْلِحَزاِم َوَيْجَعُلُهْم َيتَِّكُئوَن َوَيُقوُم َيْخِدُمُهمْ  َرَجَع ِفي الرُّ
َوَلِكِن اْعَلُموا َهَذا: َأنَُّه َلْو َكاَن َربُّ اْلَبْيِت َيْعِرُف ِفي َأيَِّة َساَعٍة َيْدَهُمُه . الثَّاِلِث ِمَن اللَّْيِل َوَوَجَدُهْم َعَلى ِتْلَك اْلَحالِ 

، َلَكاَن َسِهَر َوَما َتَرَك َبْيَتُه  يَن أَلنَّ اْبَن اإِلْنَساِن َسَيُعوُد ِفي َساَعٍة اَل َتَتَوقَُّعوَنَها. ُيْنَقبُ اللِِّصُّ  .َفُكوُنوا َأْنُتْم ُمْسَتِعدِِّ

 ربنا يسوع المسيحهذه كلمة 

في اليوم  يامتهعلى الصليب وقت عن موته عدة مرا هميكون رجوعه. أخبر سمرة أخرى كيف َتالِميِذِه م يسوع يعل
اليوم المعين  من هناك فيعن ظهوره الثاني و السماء من حيث جاء  الى هرجوعوعدة مرات أخبرهم على  الثالث

من هللا اآلب ليدين االحياء واالموات. رجوع يسوع أكيد ال مفر منه. يكون مفرح للبعض ومرعب للبعض اآلخر. 
وال يشوفوه  يوم الربما شافوا ماتوا و  لكنهمعودة الرب. ل مايأوا قدمموضوع كثيرون عملوا حسابات و هذا الفي 

هم ُعمَّاٌل ف ويخدعون العالم. الرب يسوع حذرنا من المسحاء واالنبياء الكذبة الذين يقومن. حتى ليوم القيامة
ْيَطاُن َنْفُسُه ُيْظِهُر َنفْ  ؛َوال َعَجبَ . َماِكُروَن، ُيْظِهُروَن َأْنُفَسُهْم ِبَمْظَهِر ُرُسِل اْلَمِسيح ؛ َسُه ِبَمْظَهِر َمالِك ُنورَفالشَّ

. َوِإنَّ َعاِقَبَتُهْم َسَتُكوُن  اِم اْلِبرِِّ اُمُه َأْنُفَسُهْم ِبَمْظَهِر ُخدَّ   .َعَلى َحَسِب أَْعَماِلِهمْ َفَلْيَس َكِثيرًا ِإَذْن َأْن ُيْظِهَر ُخدَّ

إبن هللا علِّم التالميذ والكنيسة  الرب يسوع لم يخبر تالميذه أن نبي آخر يرسله هللا من بعده الى الناس. العكس،
الكتاب المقدس  أم ال؟ عرف إذا كان النبي يأتي من هللانأن أنبياء دجالين يأتون ويضللون الكثير. فكيف نقدر 

َيَتَكلْم ِبِه الرَّبُّ َبل ِبُطْغَياٍن َما َتَكلَم ِبِه النَِّبيُّ ِباْسِم الرَّبِِّ َولْم َيْحُدْث َولْم َيِصْر َفُهَو الَكالُم الِذي لْم : بوضوحنا لميع
َأيَُّها اأَلِحبَّاُء، اَل : ويقول يعلمنا الرسول يوحنا أيضايقول الرب االله. وبالروح القدس . َتَكلَم ِبِه النَِّبيُّ َفال َتَخْف ِمْنهُ 

ُقوا ُكلَّ ُروٍح، َبِل اْمَتِحُنوا اأَلْرَواحَ  ِبَهَذا َتْعِرُفوَن  َأْنِبَياَء َكَذَبًة َكِثيِريَن َقْد َخَرُجوا ِإَلى اْلَعاَلِم. َهْل ِهَي ِمَن هللِا؟ أَلنَّ  ُتَصدِِّ
َوُكلُّ ُروٍح اَل َيْعَتِرُف ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح  ُكلُّ ُروٍح َيْعَتِرُف ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح َأنَُّه َقْد َجاَء ِفي اْلَجَسِد َفُهَو ِمَن هللِا، :ُروَح هللاِ 
  .ِفي اْلَعاَلمِ َجاَء ِفي اْلَجَسِد َفَلْيَس ِمَن هللِا. َوَهَذا ُهَو ُروُح ِضدِِّ اْلَمِسيِح الَِّذي َسِمْعُتْم َأنَُّه َيْأِتي َواآلَن ُهَو  َأنَُّه َقدْ 

ربنا و عرف صوته. ن نحنف نابأسمائ ناوعندما يناديبروحه القدوس. في محبيه حي المسيح هو حي في السماء و 
ظالم وهو للنوم.  والليل هو في وسط الليل.و في مجده مع مالئكته القديسين. ويقول أنه يرجع بغثة. يعود سيسوع 



أَْعَمى َأْذَهاَن َغْيِر اْلُمْؤِمِنيَن َحتَّى اَل ُيِضيَء الذي  ِإَلُه َهَذا اْلَعاَلمِ  ،والعالم هو خاضع لسلطان الظالم، أي إبليس
اللَّْيُل . وأعمال الظالم كثيرة. لكن بالمسيح انتهى  ِبَمْجِد اْلَمِسيِح الَِّذي ُهَو ُصوَرُة هللاِ َلُهْم ُنوُر اإِلْنِجيِل اْلُمْخَتِصِّ 

َوَكَما ِفي النََّهاِر ِلَنْسُلْك ُسُلوكًا الِئقًا: اَل ِفي اْلَعْرَبَدِة  النََّهاُر. َفْلَنْطَرْح أَْعَماَل الظَّالِم َوَنْلَبْس ِسالَح النُّورطلع وَ 
َأَنا ُهَو ُنوُر وإنما نسلك يكرم المسيح الذي قال أيضا:  .ْكِر َوال ِفي اْلَفْحَشاِء َواإِلَباِحيَِّة َوال ِفي النَِّزاِع َواْلَحَسدِ َوالسُّ 

 . اْلَعاَلِم. َمْن َيْتَبْعِني فاَل َيْمِشي ِفي الظُّْلَمِة َبْل َيُكوُن َلُه ُنوُر اْلَحَياةِ 

يعرفوا إذا كان نبي من هللا أم ال وقال لهم أيضا انه يرسل لهم نبيا آخر مثل موسى. فهو هللا علم إسرائيل كيف 
هو قال: بدمه.  َوِسيِط اْلَعْهِد اْلَجِديدِ  يسوع المسيح الذي أكمل شريعة موسى ونبوات األنبياء القديسين وصار هو

َما ُدْمُت ِفي اْلَعاَلِم ؛ َنَهاٌر. َيْأِتي َلْيٌل ِحيَن اَل َيْسَتِطيُع َأَحٌد َأْن َيْعَملَ َيْنَبِغي َأْن أَْعَمَل أَْعَماَل الَِّذي َأْرَسَلِني َما َداَم 
اَل َتْشَتِرُكوا ِفي أَْعَماِل الظُّْلَمِة علمنا: تبولس  لالرسو جاء الليل ومعه أنبياء دجالين. وكلمة هللا بو  .َفَأَنا ُنوُر اْلَعاَلمِ 

َوَلِكنَّ اْلُكلَّ ِإَذا َتَوبََّخ ُيْظَهُر  أَلنَّ اأُلُموَر اْلَحاِدَثَة ِمْنُهْم ِسرًِّا ِذْكُرَها َأْيضًا َقِبيٌح. اْلُمْثِمَرِة َبْل ِباْلَحِريِّ َوبُِِّخوَهاَغْيِر 
َفاْنُظُروا  اِئُم َوُقْم ِمَن اأَلْمَواِت َفُيِضيَء َلَك اْلَمِسيُح.ِلَذِلَك َيُقوُل: اْسَتْيِقْظ َأيَُّها النَّ  ِبالنُّوِر. أَلنَّ ُكلَّ َما ُأْظِهَر َفُهَو ُنوٌر.

يَرٌة. َكْيَف َتْسُلُكوَن ِبالتَّْدِقيِق، اَل َكُجَهاَلَء َبْل َكُحَكَماَء،  نعم.  ُمْفَتِديَن اْلَوْقَت أَلنَّ اأَليَّاَم ِشرِِّ

ونحن وهو يحفظنا.  اَل َيْنَعُس َواَل َيَنامُ هللا وحده  .دون النوم يقدر يبقىال أحد  .: ال تنامواعنيال ي هذااسهروا. 
لعله يجازينا.  االعمال المدعية صالحة ةكثر ال منغمسين في الملذات الدنياوية وال مشغولين بنا الرب يجدنريد أن 

. الرب يحب يجبرنا مخلصين هسمبمحبة إلته تمسكنا بكلمو على سلوكنا  رينهاسيجدنا ربنا يسوع  أنلكن نريد 
 مسؤوليةهي كل خدمة يقوموا بها رجال ونساء المسيحيين  لمؤمنينبالنسبة ل .صبربلآلخرين. في علمنا وخدمتنا 

يسوع يوصف من الرب.  هبةفهي  .ثمينةهي . وكل مسؤولية . هللا أعطى لكل واحد عمال يناسب قدرتهمهمة
ممتلكات ساهر على وكان  بإخالص ر جميع العبيد اآلخرينعبدا، كان يسيِّ كان هو نفسه ؛ الحكيمطبيعة الخادم 

 خطايا كبيرة. ارتكب يسطر على زمالئه العبيد مثله و فكان ر بذِّ الوكيل الم. أما سيده

مور أرتب يلالوقت عنده  يضن أنكان يضن أن لسيده خيرات عظيمة ربما ال ينتبه إذا نقصه شيء منها. وكان 
بجهدنا. كلنا فكرنا لو  عندنا الوقت لنصلح حياتنا بأنسوء من هذا: أننا نضن أوهم ال يوجد . تهقبل عودسيده 

أن اليوم، بل االن هو بشرنا . االنجيل يدركنا نقدر نرجع الى الماضي لنصلح بعض األمور؛ ولكن لألسف ما نق
استغل الوقت أحسن إستغالل الن انتبه مع من تسير. فال تترك عمل اليوم الى الغد. وقت مقبول عند هللا االب. 

 أمينالمؤمن بالمسيح: يجب أن يكون هكذا  .َخِطيٌَّة َلهُ ما يحسب وَ  الصالحَفَمْن َيْعِرُف َأْن َيْعَمَل  األيام شريرة.
َاأَلِميُن ِفي اْلَقِليِل َأِميٌن َأْيضًا ِفي اْلَكِثيِر َوالظَّاِلُم ِفي اْلَقِليِل َظاِلٌم َأْيضًا ِفي . ودائما مستعد للقائه بالرب عملهفي 

 االنسان العاقل ما يجلس يتأسف على نفسه ويندم ويقضي وقته في اليوتوب. .اْلَكِثيرِ 



مغفرة  بالتأكيد عزاء وصبر وسالم وفرحأفضل وقت تقدر تقضيه هو في السماع لكلمة هللا في االنجيل. فيه 
من جديد. طالما نحن في النور هناك أمل. واالمل ال يأتي من الناس، بل من ربنا يسوع  الحياةالفرصة لبداية و 

يقول مثل آخر:  .َتْشَتِهي َكِثيرًا َوال َتْحُصُل َعَلى َشْيءٍ  ْلَكُسولِ َنْفُس اتزدهر، أما َنْفُس اْلُمْجَتِهِد المسيح نور العالم. 
ال أحد يستطيع أن  صحيح. اَل َيْحُرُث اْلَكُسوُل ِفي اْلَمْوِسِم َخْشَيَة اْلَبْرِد، َوِفي َأَواِن اْلَحَصاِد َيْطُلُب َغلًَّة َفال َيِجُد.

وال أحد يعرف المستقبل. لهذا نسهر على سلوكنا اليوم والغد هو همومه.  في حياته بسببواحدا يضيف ذراعا 
. الناسعند هللا. ونسلك دون حقد وال حسد وال غيرة وال مرارة ضد أحد وال منافسة، لكن في السالم مع ذاتنا ومع 

 ونعترف بيسوع مخلصنا وال ننكره أبدا. 

هللا يطلب منا األمانة والتواضع ه من كل قلبنا. هللا يطلب منا عمل واحد وهو أن نسمع لمن أرسله لنا ونؤمن ب
يحبوه ولهذا كانوا يخدموا كانوا في مثل يسوع كانوا يعرفوا سيدهم و  العبيد. عيم. والمحبة لعائلتنا وللجوالعدالة

وركدوا يفتحوا له. راجع بإخالص حتى في غيابه وكأنه حاضر معهم. وبهجتهم عظيمة لما سمعوه على الباب 
اعملوا كل  ُكوُنوا ِرَجااًل. كونوا أقوياء، .تيقظوا اثبتوا في اإليماناسهروا. . بالحق نهمئيقويهم ويطمفرح سيدهم 
ْكرِ  .وصبر شيء بمحبة اَلِة َساِهِريَن ِفيَها ِبالشُّ اسهروا ال تناموا روحيا بسبب الفشل والشهوات . َواِظُبوا َعَلى الصَّ

يسلبون أموالهم. و يقتلوا أوالدهم و يقهرون شعوبهم الجسدية. ال تناموا فيها كالموتى. العالم مليان من األشرار. 
 سلطانهم في وضيفتهم. لكن يجي وقت حين يوقفوا للحساب. 

هللا . شاءيعمل ما ي هوتقد أنه يؤمن باهلل والمسيح و حماقة االنسان أنه يضن أن قوته تدوم. حماقة االنسان أنه يع
َلْيَس َمْخُلوٌق َواِحٌد َمْحُجوٌب َعْن َنَظِر هللِا، َبْل ُكلُّ َشْيٍء ُعْرَياٌن َوَمْكُشوٌف َأَماَم ينظر ووقت الحساب ال مفر منه. 
ي َلُه ِحَساباً   ُكلُّ َما َفَعْلُتْم َفاْعَمُلوا ِمَن اْلَقْلِب َكَما ِللرَّبِِّ َلْيَس ِللنَّاسِ كما يعلمنا الكتاب: وَ لهذا  .َعْيَنْيِه ُهَو الَِّذي َسُنَؤدِِّ

ِه وَلْيَس َوَأمَّا الظَّاِلُم َفَسيَناُل َما َظَلَم بِ  َعاِلِميَن انَُّكْم ِمَن الرَّبِِّ َسَتْأُخُذوَن َجَزاَء اْلِميَراِث أَلنَُّكْم َتْخِدُموَن الرَّبَّ اْلَمِسيَح.
 حياة المحبة والغفران. اسهروا. المسيحية ليست دين. إنها حياة. كلها ليسوع ال غير.  ُمَحاَباٌة.

ْمُس َعَلى َغْيِظُكمْ  اِرُق ِفي َما َبْعُد، َبْل ِباْلَحِريِّ َيْتَعُب َعاِماًل  َواَل ُتْعُطوا ِإْبِليَس َمَكانًا. اَل َتْغُرِب الشَّ اَل َيْسِرِق السَّ
اِلَح ِبَيَدْيِه، ِلَيُكوَن َلُه َأْن ُيْعِطَي َمْن َلُه اْحِتَياٌج.ال اَل َتْخُرْج َكِلَمٌة َرِديٌَّة ِمْن َأْفَواِهُكْم، َبْل ُكلُّ َما َكاَن َصاِلحًا  صَّ

اِمِعيَن. السماء، اليك نرفع صالتنا وهنا نحن نقول: أبانا الذي في  ِلْلُبْنَياِن، َحَسَب اْلَحاَجِة، َكْي ُيْعِطَي ِنْعَمًة ِللسَّ
بالشكر لجودك ورأفتك وصبرك معنا ونحن خاطئين بالفكر والقول والعمل. نشكرك من اجل غفرانك واالمكانية 

ِلَتُكْن َأْقَواُل تعطينا من محبتك لنغيِّر ذهننا وسلوكنا وكالمنا لمجد إبنك يسوع فينا وبإسمه نرفع صالتنا اليك. و 
َوْلَيْمأَلُْكْم ِإَلُه الرََّجاِء ُكلَّ ُسُروٍر َوَساَلٍم ِفي آمين. نا وفادينا. َمْرِضيًَّة َأَماَمَك َيا َربُّ َصْخَرتِ قلوبنا ُر افكأوَ  أفواهنا

وِح اْلُقُدسِ   في المسيح يسوع. آمين. .اإِليَماِن ِلَتْزَداُدوا ِفي الرََّجاِء ِبُقوَِّة الرُّ

 


