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ِ َّ ِ
ان َو َّال ِذي َيأِْتي
السالم عليكم إخوتي وأحييكم باسم َّ
الر ُّب اْل َكائ ُن َوالذي َك َ
اْلَق ِاد ُر َعَلى ُك ِل َشيء .آمين .ومرحبا بكم في االستماع الى عظة اليوم
ْ
وهي من إنجيل مرقس ،االصحاح  13وااليات  33الى  .37اليكم القراءة
باسم ربنا يسوع المسيح .يقول:
ظروا ،اسهروا و ُّ
ان
صلوا ألََّن ُك ْم الَ تَ ْعَل ُمو َن َمتَى َي ُكو ُن اْلَوْق ُتَ .كأََّن َما ِإ ْن َس ٌ
ْان ُ ُ
ْ َُ َ َ
ِ
ط ِ ِ ِ
اب
طى َعِب َيدهُ ُّ
َع َ
السْل َ َ
ُم َسافٌر تََر َك َب ْيتَ ُه َوأ ْ
صى اْلَبَّو َ
ان َول ُكل َواحد َع َمَل ُه َوأ َْو َ
ِ
ِ
ِ
اء أ َْم
أْ
َن َي ْس َه َرْ .
اس َه ُروا إذاً ألََّن ُك ْم الَ تَ ْعَل ُمو َن َمتَى َيأْتي َر ُّب اْلَب ْيت ،أ َ
َم َس ً
صياح ِ
اللي ِل أَم ِ
الد ِ
ِنصف َّ
صَباحاً .لَِئالَّ َيأِْتي َب ْغتَ ًة َفَي ِجَد ُك ْم نائمين.
َم
أ
يك
ْ َ
ْ
َ
َ
ْ َ
ْ
َ
اس َه ُروا.
َو َما أَُقولُ ُه َل ُك ْم أَُقولُ ُه لِْل َج ِم ِ
يعْ :
هذه كلمة ربنا يسوع المسيح له المجد
الرب يسوع يعلمنا أن أعظم يوم في تاريخ العالم هو جاي على األرض

وهو يوم رجوعه في المجد .وهذا أعظم يوم النه يكون يوم خالص لمحبي

رجوع يسوع ويوم حكم على األشرار .رجوع يسوع ال شك فيه وال مفر منه.

يبشرنا االنجيل أن يسوع بعد قيامته من الموت ،أعطى وصاياه لتالميذه ثم
السم ِ
ِ
َع ُيِن ِه ْم .وظهر لهم
اء َو ُه ْم َي ْن ُ
ظ ُرو َنَ .وأ َ
َخ َذ ْت ُه َس َح َاب ٌة َع ْن أ ْ
ْارتََف َع إَلى َّ َ
َّ ِ
السم ِ
ِ
اء َسَيأِْتي َه َك َذا
رجالن وَقاال لهمِ :إ َّن َي ُسو َ
ع َه َذا الذي ْارتََف َع َع ْن ُك ْم إَلى َّ َ
السم ِ
َكما َأرَْيتُموه م ْن َ ِ ِ
اء.
طلقاً إَلى َّ َ
ُ ُ ُ
َ

بنفس الجسد يسوع انصلب ودفن وبنفس الجسد قام وارتفع الى السماء
وبنفس الجسد سيعود من هناك ليدين االحياء واالموات .يسوع هو االن

عند هللا في المجد .وفي المجد سيعود مع مالئكته القديسين وسيأتي فجأة

وصدمة مدمرة لغير المستعدين؛ لكن للذين ينتظروه سيكون يوم إبتهاج
ِِ ِ
اإل ْنس ِ ِ
ِ
يع اْل َمالَِئ َك ِة
ان في َم ْجده َو َجم ُ
اء ْاب ُن َ
عظيم .كما هو مكتوبَ :و َمتَى َج َ
ِِ ِ
ين َم َع ُه َف ِح َينِئذ َي ْجلِ ُس َعَلى ُك ْرِس ِي َم ْج ِدِه.
اْلقديس َ
ِ
ويجتَ ِ
الشع ِ
ُّ
ض ُه ْم ِم ْن َب ْعض .فيقول للبعض:
َم
أ
ع
م
وب َفُي َمِي ُز َب ْع َ
ََ ْ
يع ُ
ام ُه َجم ُ
ُ
َ َ
ِ ِ
وت اْلم َعَّد َل ُكم م ْن ُذ تَأ ِْس ِ
يس اْل َعاَل ِم .ثم يقول
ْ ُ
تَ َعاَل ْوا َيا ُمَب َاركي أَبي ِرثُوا اْل َمَل ُك َ ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
ين ِإَلى َّ
يس
للبعض اآلخر :ا ْذ َه ُبوا َعني َيا َمالَع ُ
الن ِار األََبدَّية اْل ُم َعَّدة ِإلْبل َ
َو َمالَِئ َكِت ِه .كل من يقول أن االيمان باهلل االحد وبجميع أنبيائه وباليوم
االخر يكفي ال يفهم أن اليو ِم اآلخر هو يوم اْلغض ِب واسِتعالَ ِن دينون ِة هللاِ
َ ُْ َ
ََ َ ْ ْ
َْ
ِ ِ َّ ِ
ِ
َع َمالِ ِه.
اْل َعادَلة الذي َس ُي َج ِازي ُك َّل َواحد َح َس َب أ ْ
عدة مرات أعطى يسوع أمثلة يحثنا على السهر بحفظ كلمته وصاياه.

كثيرون نشروا أكاذيبهم بأن يسوع سيأتي ليكسر الصليب ويقتل الخنزير.
ِ ِ
ظه ُر ِ
الر ُّب
ظ ُهو اًر َجلًِّيا َفُيِب ُيدهُ َّ
ان اْل ُمتَ َم ِرُد ُ
اإل ْن َس ُ
كلمة هللا تعلن :ع ْن َدئذ َسَي ْ َ
ِ ِ ِِ
ِ ِِ ِ
ظه ِِ
وز اْل ُمتَ َم ِرِد
وره ِع ْن َد َع ْوَدِت ِه .أ َّ
َما ُب ُر ُ
َي ُسوعُ بَنْف َخة َفمه َوُيالشيه بَب َهاء ُ ُ
طاَق ِ
ات واْلعالم ِ
ان عَلى اْلمع ِج َز ِ
َّ
ِ
ات َواْل َع َج ِائ ِب
ط
ي
الش
ة
َ
ف َي ُكو ُن ِبَق ْد ِر َ
َ
َف َس ْو َ
ْ
ُْ
َ َ َ
اع التَّضلِ ِ َّ ِ
ِِ
ين ِإَلى
اْل ُم َزَّيَف ِة ُكلِ َها َو َعَلى َج ِم ِ
يع أ َْنَو ِ ْ
ف اْل َهالك َ
يل الذي َي ْج ُر ُ
اْل ِ
ان ألََّنهم َلم َيْقَبُلوا م َحَّب َة اْل َح ِق َحتَّ
ِ
صوا .فكر في هذا.
ل
خ
ي
ى
ي
ص
ع
ُ
ْ
َ
َ
ُ
ْ
ُ
َ
ْ ْ

رجوع يسوع يدعى يوم الرب ويوم الغضب اآلتي .سيكون يوم إستعالن
َّ ِ
ِ
اسِت ْعالَ ِن
ين تَ ـتَ ـ َ
وراحة .يقول الكتاب :أنتم الذ َ
ض َايُقو َن ،لكم َر َ
اح ًة َم َعَنا ع ْن َد ْ
السم ِ
الر ِب يسو ِ
اء َم َع َمالَِئ َك ِة ُقَّوِت ِه .يسوع ما يرجع راكبا على حمار
َّ َ ُ َ
ع م َن َّ َ

كما دخل الى أورشليم قبل صلبه .الرب يسوع يرجع في المجد مع مالئكته
القديسين.
بعد قيامته من اليوم ،يسوع ما ظهر لبيالطس أو هيرودس أو رؤساء

الكهنة أو الذين وسمروه على الصليب وال للعالم .لمذا؟ النه لم يكن الوقت

المناسب .ظهر لهم قبل صلبه ،ثم اخت ـفى .لكنهم سيروه في يومه اآلتي
مع السحاب ويكون عالنية كما هو مكتوب في سفر الرؤياُ :هَوَذا َيأِْتي َم َع
َّ ِ
ِ ِ
السح ِ
يع َقَب ِائ ِل األ َْر ِ
ض.
ين َ
اب َو َستَ ْن ُ
ظ ُرهُ ُك ُّل َع ْين َوالذ َ
َّ َ
ط َع ُنوهُ َوَي ُنو ُح َعَل ْيه َجم ُ
السح ِ
اب هم المالئكة وال ضباب أو غيام من بخار ماء .المالئكة كانوا
َّ َ
عند والدية يسوع من العذراء القديسة مريم ،وكانوا موجودين عند صلبه
السم ِ
الر َّب ِ
اء .وسنراه وجه لوجه ونسجد له النه يرجع
ن
م
وسيأتون مع َّ
َّ
َ
َ
ليأخذنا معه للحياة األبدية .لهذا ،من له هذا الرجاء في يسوع المسيح
فليبتعد عن الشر والكذب والغش وليثبت في الحق ويطهر نفسه كما أن
الرب هو طاهر.
ِ
الر َّب َنْفس ُه سَي ْن ِزل ِم َن َّ ِ ِ
ص ْو ِت
يوم الرب يأتي مثل البرقَّ .
َ َ ُ
الس َماء ب ُهتَاف ،ب َ
َرِئ ِ
يس َمالَِئ َكة َوُبو ِق هللا وسيكون يوم إبتهاج وفرح وتهليل وسالم ومجد

للذين يحبون ظهوره .ونحن نقول كل يوم من الصباح الى المساء :نشكرك

يا هللا النك تحبنا وعرفتنا إبنك الحبيب يسوع وأعطيتنا إيمان ورجاء به.
ِِ
ِ
ِ ِ ِ
ظ ْر ُت اْلَي ْوَم ُكَّل ُه.
اك ْانتَ َ
َد ِرْبني في َحق َك َو َعل ْمني ألََّن َك أ َْن َت ِإَل ُه َخالَصيِ .إَّي َ
ا ْذ ُكر مر ِ
ط َايا
اح َم َك َيا َر ُّب َوإِ ْح َس َان ِات َك ألََّن َها ُم ْن ُذ األ ََزِل ِه َي .الَ تَ ْذ ُك ْر َخ َ
ْ ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
َج ِل ُجوِد َك َيا َر ُّب.
اي َوالَ َم َعاص َّيَ .ك َر ْح َمت َك ا ْذ ُك ْرِني أ َْن َت م ْن أ ْ
صَب َ
الرب ال يبطيء في إتمام وعده كما يظن بعض الناس ،لكنه يتأنى عليكم،
فهو ال يريد ألحد من الناس أن يهلك بل يريد لجميع الناس أن يرجعوا إليه

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

عدة مرات يسوع تكلم على عودته مستخدما أمثلة ليجعل الناس يستيقظوا

لهذه الحقيقة .فهو يجي الى العالم ليجازي كل واحد على ما عمل بموهبة
هللا له؟ هللا عرفنا باالنجيل أنه يحبنا وأثبت لنا محبته في إبنه يسوع على
الصليب .وأعطانا الروح القدس لينتج فينا ثمره الذي هو :المحبة والفرح

والسالم وطول البال واللطف والصالح واألمانة والوداعة وضبط النفس.
صُّلوا ألََّن ُك ْم الَ تَ ْعَل ُمو َن َمتَى َي ُكو ُن اْلَوْق ُت.
يسوع قالْ :ان ُ
ظ ُرواْ ،
اس َه ُروا َو َ
ظ ُروا .أنظر مذا يحدث في العالم ومذا يحدث حولك؟ أنظر وافهم أن كل
ْان ُ

ما يحدث في العالم له تأثير في حياتنا .البشرية جمعاء مقيدة باتفاقيات
وتحالفات وحروب وتهديد بالحروبِ .ف ـ ُيروس خرج من الصين وانتشر في
العالم بسرعة ومعه الرعب وتغيرات اقتصادية وغير ذلك .انظر حولك،

هل من يطلب هللا من كل قلبه ويؤمن بالرب ويحب الحق والخير والعدل؟

اسهروا .يقول يسوع .نحن نسهر بالصالة في الصباح وفي وسط النهار
وفي الليل وفي كل وقت ونصلي الى هللا االب باسم يسوع .ونسهر على
ط ِ
اهٌر َومستحبا .ونصلي كل خين أن
سلوكنا في ُك ُّل َما ُهَو َحق َو َعا ِد ٌل َو َ
يغفر لنا هللا خطايانا ونحن أيضا نغفر لآلخرين وال ننام والحقد في قلوبنا.
ألننا في أي وقت أي لحظة أي يوم نقدر نترك هذا العالم لمقابلة ربنا.
نسهر بالتأمل في كلمة هللا الحية والفعالة .نسهر أال يغرنا أحد بالكالم

الفارغ وجمال اللغة وبالغتها .نسهر أال نرجع الى حياة الظالم والوهم التي

أخرجنا هللا منها وحررنا وطهرنا بدم يسوع .نسهر على االنجيل الذي نؤمن

به ونسهر أال ننكر ربنا يسوع المسيح مخلصنا إبن هللا الذي رجوعه قريب

وأكيد .نسهر أيضا على ارتباطنا بالكنيسة والشركة األخوية متمسكين بوعد
يسوع المسيح ووصيته :أحبوا بعضكم بعض .ونسهر على بعضنا بعض.
يسوع لم يأت ليعلن اليوم والساعة لرجوعه ،لكنه جاء من هللا ليعلن ملكوت

هللا وينادي الى التوبة وااليمان به هو الطريق الحقيقي والحي .الرب يسوع

ما ذكر يوم معين لرجوعه لكنه ذكر العالمات التي تسبق رجوعه المجيد.

فهي مفصلة في إنجيل متى ،االصحاح  24حيث تكلم الرب على الضيقة
العظيمة ومجيئه ثانية .لو ذكر اليوم والساعة ،فهل هذا يجعل الناس

يؤمنون به وباهلل ويمجدوه بمحبة وطاعة؟

دون شك يجعلوه مثلما جعلوا عيد ميالد الرب ،عيد للبطن والهدايا وشجرة
الصنوبر الملونة .يسوع يقول :من كانت عنده وصاياي ويعمل بها ،فذاك

يحبني والذي يحبني يحبه أبي وأنا أحبه وأعلن له ذاتي .من يحبني يعمل
بكلمتي ويحبه أبي وإليه نأتي وعنده نجعل لنا منزال .الرب يسوع َكَّلمنا ِب َه َذا
لِ َكي َي ْثُب َت َف َر ِحه ِفينا َوُي ْك َم َل َف َر ُحنا .فرح الرب هو قوتنا .هو الذي بدأ فينا
ْ
عمله الجيد سيكمله ليتمجد إسمه فينا.
فعلينا ،أيها اإلخوة ،أن نأخذ حذرنا جيدا حتى ال يكون قلب أي واحد منا
شري ار مما يؤدي به إلى االرتداد عن هللا الحي .وإنما شجعوا بعضكم

بعضا كل يوم ،ما دمنا نقول« :اليوم .»...عيشوا في سالم وإيمان في هللا
الش ِ
ِ
ِ
الحي بيسوع المسيح َّ
اه ُد ِ
ين.
ق
ي
الذي
و
ا
ذ
ه
ب
َ
ُ
ولَ :ن َع ْم ،أََنا آتي َس ِريعاً .آم َ
َ
ُ
َ
آم ِ
ِ
يح َو َم َحَّب ُة هللاِ َو َش ِرَك ُة
ع اْل َم ِس ِ
ال أَُّي َها َّ
ين .ن ْع َم ُة َربَِنا َي ُسو َ
الر ُّب َي ُسوعَُ .
تَ َع َ
ِ
ِ ِ
الرو ِح اْلُق ُد ِ
ين.
ُّ
س َم َع َجميع ُك ْم .آم َ

