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الرَّبُّ اْلَكاِئُن َوالَِّذي َكاَن َوالَِّذي َيْأِتي  باسم إخوتي وأحييكم السالم عليكم 
في االستماع الى عظة اليوم  . آمين. ومرحبا بكم اْلَقاِدُر َعَلى ُكلِ  َشْيء  

. اليكم القراءة  37الى    33وااليات   13وهي من إنجيل مرقس، االصحاح 
 باسم ربنا يسوع المسيح. يقول:  

اْسَهُروا َوَصلُّوا أَلنَُّكْم اَل َتْعَلُموَن َمَتى َيُكوُن اْلَوْقُت. َكَأنََّما ِإْنَساٌن   ،اْنُظُروا
ْلَطاَن َوِلُكلِ  َواِحد  َعَمَلُه َوَأْوَصى اْلَبوَّاَب   ُمَساِفٌر َتَرَك َبْيَتُه َوأَْعَطى َعِبيَدهُ  السُّ

َأَمَساًء َأْم   ،وَن َمَتى َيْأِتي َربُّ اْلَبْيتِ َأْن َيْسَهَر. اْسَهُروا ِإذًا أَلنَُّكْم اَل َتْعَلمُ 
يِك َأْم َصَباحًا. ِلَئالَّ َيْأِتَي َبْغَتًة َفَيِجَدُكْم  .  نائمينِنْصَف اللَّْيِل َأْم ِصَياَح الدِ 

   َوَما َأُقوُلُه َلُكْم َأُقوُلُه ِلْلَجِميِع: اْسَهُروا.

 هذه كلمة ربنا يسوع المسيح له المجد 

األرض  على  هو جايأعظم يوم في تاريخ العالم أن يعلمنا الرب يسوع 
خالص لمحبي   يكون يومالنه يوم وهذا أعظم في المجد.   هرجوع وهو يوم

رجوع يسوع ال شك فيه وال مفر منه.   .األشرارحكم على ويوم  رجوع يسوع 
ثم   وصاياه لتالميذهأعطى قيامته من الموت،  بعد يسوع يبشرنا االنجيل أن
َماءِ  لهم  هرظو . َوَأَخَذْتُه َسَحاَبٌة َعْن أَْعُيِنِهمْ  .َوُهْم َيْنُظُرونَ  اْرَتَفَع ِإَلى السَّ

َماِء َسَيْأِتي َهَكَذا  : لهم َقاالو رجالن  ِإنَّ َيُسوَع َهَذا الَِّذي اْرَتَفَع َعْنُكْم ِإَلى السَّ
َماءِ   .  َكَما َرَأْيُتُموُه ُمْنَطِلقًا ِإَلى السَّ



الى السماء  ارتفع  و قام بنفس الجسد  انصلب ودفن و يسوع  بنفس الجسد 
يسوع هو االن  . ليدين االحياء واالمواتمن هناك سيعود بنفس الجسد و 

وسيأتي فجأة   عند هللا في المجد. وفي المجد سيعود مع مالئكته القديسين 
سيكون يوم إبتهاج   هلكن للذين ينتظرو ؛ صدمة مدمرة لغير المستعدينو 

َوَمَتى َجاَء اْبُن اإِلْنَساِن ِفي َمْجِدِه َوَجِميُع اْلَماَلِئَكِة   كما هو مكتوب:عظيم. 
يِسيَن َمَعُه َفِحيَنِئذ  َيْجِلُس َعَلى ُكْرِسيِ  َمْجِدِه.   اْلِقدِ 

ُعوِب َفُيَميِ ُز َبْعَضُهْم ِمْن َبْعض   . فيقول للبعض:  َوَيْجَتِمُع َأَماَمُه َجِميُع الشُّ
ثم يقول   .َأِبي ِرُثوا اْلَمَلُكوَت اْلُمَعدَّ َلُكْم ُمْنُذ َتْأِسيِس اْلَعاَلمِ  َتَعاَلْوا َيا ُمَباَرِكي

ْبِليَس   :خرآلللبعض ا ِة إِلِ اْذَهُبوا َعنِ ي َيا َماَلِعيُن ِإَلى النَّاِر اأَلَبِديَِّة اْلُمَعدَّ
يوم ال بجميع أنبيائه وبو حد االاهلل االيمان ب أن يقولمن كل    .َوَماَلِئَكِتهِ 

اْلَغَضِب َواْسِتْعاَلِن َدْيُنوَنِة هللِا  هو يوم اآلخر َيْوِم ال  أنال يفهم  يكفي االخر
 الَِّذي َسُيَجاِزي ُكلَّ َواِحد  َحَسَب أَْعَماِلِه.  اْلَعاِدَلةِ 

 وصاياه.كلمته ظ حفبلسهر  حثنا على اأمثلة ي يسوع أعطىعدة مرات 
الصليب ويقتل الخنزير.  كسر  أكاذيبهم بأن يسوع سيأتي لينشروا كثيرون 
ُد ُظُهورًا َجِليًّا َفُيِبيُدُه الرَّبُّ   : تعلنكلمة هللا ِعْنَدِئذ  َسَيْظَهُر اإِلْنَساُن اْلُمَتَمرِ 

دِ .  َيُسوُع ِبَنْفَخِة َفِمِه َوُيالِشيِه ِبَبَهاِء ُظُهوِرِه ِعْنَد َعْوَدِتهِ   َأمَّا ُبُروُز اْلُمَتَمرِ 
ْيَطاِن َعَلى اْلُمْعِجَزاِت َواْلَعالَماِت َواْلَعَجاِئِب  فَ  َسْوَف َيُكوُن ِبَقْدِر َطاَقِة الشَّ

َوَعَلى َجِميِع َأْنَواِع التَّْضِليِل الَِّذي َيْجُرُف اْلَهاِلِكيَن ِإَلى   ُكلِ َها اْلُمَزيََّفةِ 
 فكر في هذا.  .قِ  َحتَّى َيْخُلُصواأَلنَُّهْم َلْم َيْقَبُلوا َمَحبََّة اْلحَ  اْلِعْصَيانِ 



  سيكون يوم إستعالن .  ويوم الغضب اآلتي يوم الرب يدعى يسوع رجوع 
َراَحًة َمَعَنا ِعْنَد اْسِتْعاَلِن   لكم ،َضاَيُقونَ ــتَ ــالَِّذيَن تَ  . يقول الكتاب: أنتموراحة

ِتهِ  َماِء َمَع َماَلِئَكِة ُقوَّ على حمار   راكبايسوع ما يرجع . الرَّبِ  َيُسوَع ِمَن السَّ
قبل صلبه. الرب يسوع يرجع في المجد مع مالئكته  كما دخل الى أورشليم 

 القديسين.  

هيرودس أو رؤساء  و أما ظهر لبيالطس يسوع   ،بعد قيامته من اليوم 
. لمذا؟ النه لم يكن الوقت  للعالمال و الصليب   ىوسمروه عللذين االكهنة أو  
  اآلتيه  لكنهم سيروه في يومفى. ــ اختظهر لهم قبل صلبه، ثم المناسب. 

ُهَوَذا َيْأِتي َمَع  : اسفر الرؤيكما هو مكتوب في   يكون عالنيةمع السحاب و 
َحاِب َوَسَتْنُظُرهُ     .  ُكلُّ َعْين  َوالَِّذيَن َطَعُنوُه َوَيُنوُح َعَلْيِه َجِميُع َقَباِئِل اأَلْرضِ السَّ

َحابِ  المالئكة كانوا  المالئكة وال ضباب أو غيام من بخار ماء.   مه السَّ
  د والدية يسوع من العذراء القديسة مريم، وكانوا موجودين عند صلبهنع
َماءِ الرَّبَّ سيأتون مع  و  رجع يله النه  سنراه وجه لوجه ونسجد و . ِمَن السَّ

ذا، من له هذا الرجاء في يسوع المسيح  له  لحياة األبدية.لمعه   ليأخذنا
ويطهر نفسه كما أن   والكذب والغش وليثبت في الحقبتعد عن الشر ي فل

 .  الرب هو طاهر

، ِبَصْوِت   .مثل البرق  يأتييوم الرب  َماِء ِبُهَتاف  الرَّبَّ َنْفَسُه َسَيْنِزُل ِمَن السَّ
 سيكون يوم إبتهاج وفرح وتهليل وسالم ومجد و َرِئيِس َماَلِئَكة  َوُبوِق هللا
شكرك  ن:  الى المساء من الصباح كل يوم نحن نقولو للذين يحبون ظهوره. 



 .به إيمان ورجاءوأعطيتنا إبنك الحبيب يسوع   اعرفتنو  اتحبنيا هللا النك  
ْبِني ِفي َحقِ َك َوَعلِ ْمِني   اْنَتَظْرُت اْلَيْوَم ُكلَُّه.أَلنََّك َأْنَت ِإَلُه َخاَلِصي. ِإيَّاَك  َدرِ 

اْذُكْر َمَراِحَمَك َيا َربُّ َوِإْحَساَناِتَك أَلنََّها ُمْنُذ اأَلَزِل ِهَي. اَل َتْذُكْر َخَطاَيا  
. . َكَرْحَمِتَك اْذُكْرِني َأْنَت ِمْن َأْجِل ُجوِدَك َيا َربُّ   ِصَباَي َواَل َمَعاِصيَّ

لكنه يتأنى عليكم، كما يظن بعض الناس،    ال يبطيء في إتمام وعدهالرب 
جعوا إليه  فهو ال يريد ألحد من الناس أن يهلك بل يريد لجميع الناس أن ير 

الطريق الحقيقي والحي الذي وضعه هللا أمامنا للرجوع اليه هو  تائبين.  
 يوم الخالص. اليوم هو ، مقبولاآلن هو وقت يسوع المسيح الحي. 

لة ليجعل الناس يستيقظوا  مستخدما أمث  على عودتهتكلم يسوع دة مرات  ع
ة  وهبمب  على ما عملكل واحد  جازي العالم ليالى فهو يجي هذه الحقيقة. ل

على  إبنه يسوع  باالنجيل أنه يحبنا وأثبت لنا محبته في  عرفنا هللا؟  ههللا ل 
هو: المحبة والفرح ه الذي مر ثلينتج فينا الروح القدس  أعطانا  الصليب. و 

 .  والوداعة وضبط النفس  واألمانة  وطول البال واللطف والصالح والسالم

  اْسَهُروا َوَصلُّوا أَلنَُّكْم اَل َتْعَلُموَن َمَتى َيُكوُن اْلَوْقُت.  ،اْنُظُروايسوع قال:  
أن كل  افهم  نظر و أ. أنظر مذا يحدث في العالم ومذا يحدث حولك؟  اْنُظُروا

البشرية جمعاء مقيدة باتفاقيات  في حياتنا.   أثيرله ت العالم ما يحدث في 
في  انتشر  و وس خرج من الصين يرُ ــ ب. فِ و بالحر  وتحالفات وحروب وتهديد

  ،. انظر حولكمعه الرعب وتغيرات اقتصادية وغير ذلكبسرعة و العالم 
 الخير والعدل؟  و  الحق ويؤمن بالرب ويحب من يطلب هللا من كل قلبههل 



النهار   نحن نسهر بالصالة في الصباح وفي وسط. يسوع يقول  .اسهروا
ونسهر على  . يسوع  باسمونصلي الى هللا االب  وفي الليل وفي كل وقت

نصلي كل خين أن  و . مستحباوَ  اِهرٌ طَ وَ  ِدلٌ َعاوَ  ُكلُّ َما ُهَو َحق  سلوكنا في 
يغفر لنا هللا خطايانا ونحن أيضا نغفر لآلخرين وال ننام والحقد في قلوبنا.  

 .  ربناة مقابللنقدر نترك هذا العالم   أي يوم أي لحظة في أي وقت  ألننا

 بالكالمأحد  نايغر  نسهر أال . الحية والفعالة ة هللافي كلمالتأمل  بنسهر 
التي  الم والوهم  ظ أال نرجع الى حياة السهر  ن. تهابالغو جمال اللغة  و  فارغال

نؤمن  الذي جيل الن ا نسهر على  .وطهرنا بدم يسوع أخرجنا هللا منها وحررنا
  قريب رجوعهال ننكر ربنا يسوع المسيح مخلصنا إبن هللا الذي ونسهر أ به

متمسكين بوعد   األخوية بالكنيسة والشركة  ارتباطنانسهر أيضا على . وأكيد
 . بعض ونسهر على بعضنا: أحبوا بعضكم بعض. ووصيتهلمسيح يسوع ا

ملكوت  علن لي من هللا جاء  ه ، لكنلرجوعه  يسوع لم يأت ليعلن اليوم والساعة
يسوع  الرب هللا وينادي الى التوبة وااليمان به هو الطريق الحقيقي والحي. 

ذكر العالمات التي تسبق رجوعه المجيد.   لكنهلرجوعه    معي نوم ذكر يما 
على الضيقة  الرب تكلم حيث  24، االصحاح مفصلة في إنجيل مت ى هيف

هل هذا يجعل الناس  ف لو ذكر اليوم والساعة، . العظيمة ومجيئه ثانية
   ويمجدوه بمحبة وطاعة؟ اهلل ه وبب  ن يؤمنو 

شجرة  عيد للبطن والهدايا و  ،عيد ميالد الربمثلما جعلوا ه علو ج ي دون شك
ويعمل بها، فذاك   من كانت عنده وصاياي يقول:يسوع الملونة.   الصنوبر



من يحبني يعمل  . يوأنا أحبه وأعلن له ذات يحبه أبي والذي يحبني  يحبني
ِبَهَذا  نا  َكلَّمالرب يسوع   .وعنده نجعل لنا منزال  وإليه نأتي  ويحبه أبي بكلمتي

دأ فينا  هو الذي ب. فرح الرب هو قوتنا. ناَوُيْكَمَل َفَرحُ نا ِفي ه ِلَكْي َيْثُبَت َفَرحِ 
 .  يتمجد إسمه فيناه لسيكملالجيد  عمله

  احتى ال يكون قلب أي واحد من جيدا ناحذر  أخذن، أيها اإلخوة، أن نافعلي
شجعوا بعضكم    وإنما مما يؤدي به إلى االرتداد عن هللا الحي.شريرا  

عيشوا في سالم وإيمان في هللا  ..«. دمنا نقول: »اليوم. بعضا كل يوم، ما
اِهُد ِبَهَذاالحي بيسوع المسيح  . آِميَن.  َأَنا آِتي َسِريعاً   ،َنَعمْ : َيُقولُ   الذيو   الشَّ

َوَشِرَكُة   َوَمَحبَُّة هللاِ  ِنْعَمُة َربِ َنا َيُسوَع اْلَمِسيحِ  آِميَن. َتَعاَل َأيَُّها الرَّبُّ َيُسوُع.
وِح اْلُقُدِس َمَع َجِميِعُكْم. آِمينَ   .الرُّ


