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 الثان  عالمات جميء املسيح 

 11-5: 21لوقا 

 هناية األزمنة 

أيًضا عن  صحاحات األخرية من إجنيل لوقا أنَّ يسوع كان جيول يف شوارع أورشليم وهو عاملــــًا ماذا كان ينتظره خالل احتفاالت عيد الفصح. نقرأنقرأ يف اال

: 21موائد الصرَّافني يف اهليكل )مىت  ب  ل  ته من حنو هللا حني قـ  رْي  كا العشَّار. رأينا غ  ز ب (، وعن اهتمامه 43-35: 18شفائه لربثلماوس الرجل األعمى )

سئلة طق بكلمات احلكمة حني أجاب عن األ(. مسعناه ين48-45: 19(، وكان هدفه أن يكون بيت صالة وليس مغارة لصوص كما كانت احلال )12

(. لكنَّنا نراه اآلن حيض ِّرهم ملوته وقيامته وانطالقه ومن مثَّ عودته يف  47-1: 20والصدوقي ون )لوقا الكهنة اخلبيثة اليت طرحها عليه معل ِّمو الناموس ورؤساء 

  هباء وجمد عظيمني. 

 

 عالمات هناية األزمنة 

(. وخيربان مىت أنَّه بعدما  38-37: 21كان اليوم األربعاء ما قبل الصلب، وكان يسوع قد أمضاه يف اهليكل يعل ِّم من الصباح وحىت منتصف الليل )لوقا 

الذي ال يبعد كثريًا عن اهليكل ون إىل جبل الزيت عند حلول الظالم من خالل البوَّابة الشرقيَّة إنطلق، يف املدينة أطلق يسوع الويالت السبع على النخبة املتدي ِّنة

تفتح البوَّابة الشرقيَّة البدء بتعليم اآلتني لالحتفال ابلفصح. وتعين كلمة (. ويُرجَّح أن يكون قد انم يف بستان جثسيماين لكي يتسىن له حاملا 1: 24)مىت 

ر" هناك حيث رزح حتت محل مسؤولية املهمَّة اليت كان قد أتى من أجلها. وبينما غادر يسوع والتالميذ   "جثسيماين" معصرة الزيتون. وابلفعل فإنَّ الربَّ "ُعصِّ

يَّة ذلك األربعاء، الحظ ابحلجارة الكرمية. وخيربان يوحنا الرسول أنَّ بناء اهليكل كان قد ابتدأ التالميذ مجال هيكل هريودوس الذي كان مرصًَّعا  اهليكل يف عش ِّ

م(.   70(، وكانت ستمر سنون عديدة قبل إكتماله. )لقد متَّ بناؤه قبل سبع سنني من دماره يف العام 20: 2قبل ست ٍّ وأربعني سنة من صلب يسوع )يوحنا 

رائًعا من جبل الزيتون. وخيربان ر.كنت هاغز يف كتابه التفسريي عن إجنيل لوقا ما كتبه يوسيفوس   منظره اهليكل وابحاته من عجائب العامل، وكان يبدو وكان 

 املؤر ِّخ اليهودي الذي عاش يف تلك احلقبة التايل: 

كان يلمع كل ِّ اجلوانب بصفائح من ذهب، وما إن ُتشرِّق الشمس  من   اةمغط   تن. وكانو لعيول وابهر العقت  من اخلارج اهليكلجدران  تكان"   

م ينظرون مباشرًة إىل أشعة الشمس. فيصبحبشد ِّة  وكان يبدو للقادمني من بعيد كأنَّه جبل من الصعب النظر إليه، فكان الناس ُيشيحون أبنظارهم وكأهنَّ

كانت مغطَّاة ابللون األبيض الناصع. وكانت تظهر من السقف حرابت ذهبيَّة حادَّة ملنع الطيور   مغطَّى ابلثلوج ألنَّ كلَّ األجزاء اليت مل تكن مغطَّاة ابلذهب

 1. "وارتفاعها ما يقارب املرتين وعرضها ما يقارب الثالثة أمتار من التعشيش هناك وتلطيخ املكان. وكان طول بعض احلجارة املــُستخدمة يف البناء عشرين مرتًا

 ميذه متَّجهني شرقًا حنو بستان اجلثسيماين، تنبَّأ يسوع عن دمار اهليكل:وبينما كان يسوع وتال

 
1 R. Kent Hughes, Commentary on Luke, Published by Crossway Books, Page 296. 
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، ق ال  " ٌم ال  يرُْت ُك فِّيه ا ح ج ٌر ع ل ى ح   »و إِّْذ ك ان  قـ ْوٌم يـ ُقوُلون  ع نِّ اهْل ْيك لِّ إِّنَُّه ُمز يٌَّن ِبِِّّج ار ةٍّ ح س ن ةٍّ و حُت فٍّ :  21لوقا )."ج رٍّ ال  يـُنـْق ضُ هذِّهِّ الَّيتِّ تـ ر ْوهن  ا، س ت ْأِتِّ أ َّيَّ

5-6) 

 ماذا كانت ردَّة فعل اليهود عندما مسعوا نبوَّة يسوع؟ برأيك، السؤال األوَّل: 

كالم يسوع،   انت إجابته صادمة ابلنسبة هلم: فدمار كل حجارة من أحجار اهليكل كان يعين ابلنسبة هلم إنتهاء عصر اعتادوا عليه. ولسنا ِباجة لتأكيدك

  النيب ميخا كان قد تنبَّأ عن خراب أورشليم والسبب وراءه: إالَّ أنَّ 

الذين يبنون صهيون ابلدماء و أورشليم  امسعوا هذا َّي رؤساء بيت يعقوب و قضاة بيت إسرائيل الذين يكرهون احلق و يعوجون كل مستقيم" 
ضة و هم يتوكلون على الرب قائلني أليس الرب يف وسطنا ال أيِت علينا رؤساؤها يقضون ابلرشوة و كهنتها يعلمون ابالجرة و انبياؤها يعرفون ابلف ابلظلم

 ( 12-9: 3." )ميخا وجبل البيت شوامخ وعر بسببكم تفلح صهيون كحقل و تصري أورشليم خرابلذلك  شر

هادرَّين ثورة اثنية لليهود هبدف  رباطور الروماين م عندما ضحد االم 135م، ومن مثَّ ُدم ِّر ابلكامل يف العام   70وهدم تيطس اهليكل يف العام متَّت النبوَّة   

يهودَّي    58000ان قتلوا االستقالل عن الرومان بقيادة سيمون ابر كوخبا. وخُيرب املؤر ِّخ الروماين كاسيوس ديو الذي عاش يف القرن الثاين امليالدي أنَّ الروم

ميخا ويسوع ابلكامل.   متَّت نبوَّات لقد 2وُمنعوا من العودة إىل املدينة حتت طائلة عقوبة املوت.  ودمَّروا أورشليم وفلحوا أجزاء من املدينة. وطُرِّد مجيع اليهود

   مىت يكون ذلك وما هي عالمات جميئه الثاين حيث سيملك وحيكم:وعندما مسع التالميذ كالم يسوع واستوعبوه سألوه أن يشرح هلم 

ا؟ ف س أ ُلوُه ق ائِّلِّني : »َّي  ُمع ل ُِّم، م ىت  " رُي هذ  ي  اْلع ال م ُة عِّْند م ا ي صِّ
ا؟ وم ا هِّ  «ي ُكوُن هذ 

! و الزَّم اُن ق ْد  مسِّي ق ائِّلِّني : إِّين ِّ أ ان  ُهو  ثِّريِّين  س ي ْأتُون  ابِّ لُّوا. ف إِّنَّ ك  : »اْنظُُروا! ال  ت ضِّ ُبوا و ر اء ُهمْ فـ ق ال  ! ف ال  ت ْذه   .قـ ُرب 
ُُروبٍّ و   ْعُتْم ِبِّ تـ ه ى س رِّيًعاف إِّذ ا مس ِّ ا أ وَّاًل، و لكِّْن ال  ي ُكوُن اْلُمنـْ ُْم: »تـ ُقومُ  .«ق ال قِّل ف ال  َت ْز ُعوا، أل نَُّه ال  بُدَّ أ ْن ي ُكون  هذ  ْل ك ةٍّ،  مُثَّ ق ال  هل  ٌة ع ل ى َم  ْل ك   أُمٌَّة ع ل ى أُمَّةٍّ و َم 

ٌة مِّن  السَّم اءِّ و ت ُكوُن ز ال زُِّل ع ظِّيم ٌة يفِّ أ م اكِّن ، و جم  اع ا   (.  11-7:21" )لوقا .ٌت و أ ْوبِّئ ٌة. و ت ُكوُن َم  اوُِّف و ع ال م اٌت ع ظِّيم 
. وخيربان مىت أنَّ التالميذ انتظروا ليجتمعوا على سفح جبل الزيتون قبل أن يسألوه عن  21ولوقا  13ومرقس  24ونقرأ  أجزاء من كالم يسوع هذا يف مىت  

ي  ع ال م ُة جم ِّيئِّك  و اْنقِّض اءِّ الدَّْهرِّ؟"(. ويذكر مىت ومرقس سؤالني طرحهما التالميذ على يسوع: 3:24تلك النبوَّة )مىت 
ا؟ و م ا هِّ " )مىت  ُقْل ل ن ا م ىت  ي ُكوُن هذ 

م،  70كل الذي حصل يف العام هلي فهما دمار ااحلادثتني اللتني ذكرمها  لكنوأتت إجابة يسوع أطول من أيَّة إجابة قدَّمها ألي سؤال طُرِّح عليه. (. 3:24

م. لكين أعتقد أنَّ االجابة عن اجلزء الثاين من سؤاهلم الذي نعيش فيهزمن ما قبل جميئه مباشرة و  ي  ع ال م ُة جم ِّيئِّك  و اْنقِّض اءِّ الدَّْهرِّ؟" حنن يف هذه األَّيَّ
 "و م ا هِّ

 هي أنَّه مل أيتِّ ذلك الوقت بعد. 

 

 العالمات األوىل للنهاية 

لَُّكْم أ ح دعالمة األوىل أو التحذير األوَّل هو من الضالل: "ال ُْم: »اْنظُُروا! ال  ُيضِّ (. ونعيش اليوم يف عصر الضالل إذ إنَّ عدوَّان  4)ع  ٌ" ف أ ج اب  ي ُسوُع و ق ال  هل 

ابجملتمع إىل التهاوي. وهدف عدو ِّان هو إفساد عقولنا والسيطرة  إبليس حير ِّك أفراًدا ذوي نفوذ يف السياسية واالعالم والرتبية ويرو ِّجون لقِّي مٍّ وضالالت تقود
 

2 http://www.aboutbibleprophecy.com/e31.htm 
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أن يتمسَّكوا ابحلق ِّ  عليها. أمَّا هذه الرغبة حنو الشر فما تزال ترافقنا منذ سقوط االنسان، وخنوض معركة روحيَّة إىل أن يرجع املسيح. وجيب على املؤمنني

ا، لكن علينا أن نتحلَّى ع بواسطة االعالم والتلفاز واالنرتنت. ابلطبع ليس كل ما نشاهده على التلفاز ضار  الكتاب ِّ وال يعطوا مكانة ألساليب العدو يف اخلدا 

نَّ الكتاب املقدَّس يعل ِّمنا أن ال نقبل كل ما نسمع، بل أن يك أن تقر ِّر من وما تؤمن به إذ إبروج التمييز إزاء ما نشاهد ومنتحنه يف ضوء كلمة هللا. وعل

 رواح ونقيس كل ما نسمع ِبسب مقياس كلمة هللا.  منتحن األ

ي  مِّن  هللاِّ؟ أل نَّ أ ْنبِّي اء  ك  "
ُنوا األ ْرو اح : ه ْل هِّ ، ب لِّ اْمت حِّ بَّاُء، ال  ُتص د ُِّقوا ُكلَّ ُروحٍّ ا األ حِّ  (.  1:4يوحنا 1" )ذ ب ًة ك ثِّريِّين  ق ْد خ ر ُجوا إِّىل  اْلع امل ِّ أ يُـّه 

كلمته؟ هل  معرفة  بعد العامل عن معرفة هللا و الت هي من العالمات األوىل لرجوع يسوع، ما هي األمور اليت تراها اليوم اليت ت  السؤال الثان: الضال
م؟ وكيف حيدث ذلك؟ تشعر أنَّ احلقَّ ي هاج      م يف هذه األَّيَّ

 

م املسيح )ع  م املخل ِّص وأنَّه ه (. وَمَّا ال شكَّ في8وينب ِّهنا يسوع من الذين سيأتون متد ِّعني أهنَّ أنَّ هذا ما حيصل يف عصران، إذ كثريون أيتون ابد ِّعاء أهنَّ

( وسيطلب من  4-3:2تسالونيكي 2وحدهم ميتلكون االجاابت ملشاكل العامل. وأان متي ِّقن أنَّه سيأِت كثريون آخرون أيًضا. وسيأِت أحدهم مد ِّعي ا أنَّه هللا )

  وسيجرتح معجزات مدَّعي ا أنَّه محل، لكنَّه يف الواقع هو تنني. وسيأمر اجلميع أن يعبدوا املسيح الكذَّاب: مث سيأِت رجل دينالناس أن يعبدوه. 

تِّن ِّنيٍّ،" ، و ك ان  يـ ت ك لَُّم ك  ْبُه خ ُروفٍّ نِّ شِّ ، و ك ان  ل ُه قـ ْران  و جي ْع ُل األ ْرض  نِّ اْلو ْحشِّ األ وَّلِّ أ م ام ُه، و يـ ْعم ُل بُِّكل ِّ ُسْلط ا مُثَّ ر أ ْيُت و ْحًشا آخ ر  ط الًِّعا مِّن  األ ْرضِّ

ي  ُجْرُحُه اْلُممِّيُت،
رًا تـ ْنزُِّل مِّن  السَّم اءِّ ع ل ى األ ْرضِّ ُقدَّام  ا  و السَّاكِّنِّني  فِّيه ا ي ْسُجُدون  لِّْلو ْحشِّ األ وَّلِّ الَّذِّي ُشفِّ تٍّ ع ظِّيم ًة، ح ىتَّ إِّنَُّه جي ْع ُل ان    ،لنَّاسِّ و ي ْصن ُع آَّي 

، ق ائِّاًل لِّلسَّاكِّنِّني   ا أ م ام  اْلو ْحشِّ تِّ الَّيتِّ أُْعطِّي  أ ْن ي ْصنـ ع ه  آلَّي   ع ل ى األ ْرضِّ أ ْن ي ْصنـ ُعوا ُصور ًة لِّْلو ْحشِّ الَّذِّي ك ان  بِّهِّ ُجرُْح و ُيضِّلُّ السَّاكِّنِّني  ع ل ى األ ْرضِّ ابِّ

 ( 14-11:13)رؤَّي  ."السَّْيفِّ و ع اش  

ب، إالَّ أنَّه سيجرتح معجزات عظيمة، وسُينزِّل النار من السماء. لكن جيب أن نتجاهلها مجيعها ونتمسَّك مبا يعل ِّم ن أنَّ ذلك هو النيب الكذَّاابلرغم م

 د: ه لن يكون املنتهى بعالكتاب. وعلينا أن حنرتز من أن خُندع! وابلرغم من أنَّ البعض سيحاولون تضليلنا طالبني منَّا أن نتبعهم، إالَّ أنَّ يسوع خيربان أنَّ 

ا أ وَّاًل، و لكِّْن ال  ي ُكوُن ا"ف    ُُروبٍّ و ق ال قِّل ف ال  َت ْز ُعوا، أل نَُّه ال  بُدَّ أ ْن ي ُكون  هذ  ْعُتْم ِبِّ تـ ه ى س رِّيًعاإِّذ ا مس ِّ  ( 9)ع  "ْلُمنـْ

 حروب وثورات 

(. وتشري  10وع أنَّ أمَّة ستقوم على أمَّة وَملكة على َملكة )ع إنَّ الضالل، والقادة الكذبة، واحلروب، والثورات مجيعها عالمات أوَّليَّة. وقد أخربان يس

، وعدد الذين القوا حتفهم يف احلرب العامليَّة الثانية هو  31,508,200االحصاءات إىل أنَّ عدد الذين القوا حتفهم يف احلرب العامليَّة األوىل هو 

خالل حربني فقط يف القرن العشرين، انهيك عن احلروب األخرى املتفر ِّقة اليت دارت  لقد مات ما يفوق الثالثة ومثانني مليون نسمة  .3 52,199,262

 يف بلدان َمتلفة. 

 
3 Statistics are taken from the BBC website: http://www.bbc.co.uk/dna/h2g2/A2854730  
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ق، ومنذ ذلك احلني خالل احلرب العاملية الثانية مات أكثر من ستة ماليني يهودَّي  على أيدي النازيني. وأدَّت تلك احلرب إىل عودة العديد منهم إىل الشر و 

. وال أعين يف حديثي أنَّ يسوع حتدَّث عن عالمات ستحدث مع 1982و   1973و 1967و 1956و 1948برية بني األعوام خاضوا مخسة حروب ك

وقال الرب أيًضا إنَّه  (. 35:21الشعب اليهودي فقط الذي انل قسطه من احلروب، بل إنَّ العالمات النبو ِّيَّة اليت حتدَّث عنها تضم  العامل أبسره )لوقا 

فعندما حاول رئيس وزراء إسرائيل آرييل  ابالضافة إىل احلروب. وغالًبا ما نسمع عن ثورات تقوم يف بالد عديدة ومنها بالد فلسطني احملتلَّة.ستقوم ثورات 

، إالَّ أنَّ  1976ابلرغم من أنَّ أورشليم إنُتزعت من األردن يف العام إنتفض الفلسطنيون. و  2000ن العام أيلول م 28شارون الصالة على جبل اهليكل يف 

يني ال حُيم ِّلون سبب  جبل اهليكل ما يزال مع الفلسطنيني. ولذلك فإنَّ زَّيرة شارون أدَّت إىل ما ُيسمَّى ابالنتفاضة الثانية. لكن بعض املسؤولني الفلسطين 

واحدة حصلت هناك إضافة إىل أخرَّيت هذه إنتفاضة . 2000متوز من العام  25االنتفاضة إىل زَّيرة شارون، بل إىل فشل مفاوضات كامب ديفيد يف 

 عدَّة. ونسمع عن اضطراابت يف كل ِّ أحناء العامل.  

 : Akatastatosمن الكلمة اليواننية  revolutionsُتشتق كلمة ثورات يف اللغة االنكليزية        

إزعاج، خلل. وهي ُتستخدم للثورات السياسيَّة واالجتماعيَّة  اضطراب، تشويش،  وتعين هذه الكلمة:"حالة اثبتة ألمر ما، أو تثبيت أم إنشاء أمر ما. هياج،

 .4 "والتمر د والتحريض والشغب والعصيان 

ان لكي يبث   ونواجه اليوم ثورات ضدَّ األنظمة السياسية املعرتف هبا يف العامل. فالعامل خيوض اضطراابت وسيخوض اضطراابت أخرى. إنَّه َمطَّط عدو ِّ    

راب املدين والثورات السياسيَّة. ففي جو ٍّ من الفوضى يصبح من السهل على رجل واحد أن حيكم على شعوب األرض كل ِّها من  الفوضى واخلوف واالضط

 خالل حكومة واحدة. 

مات عظيمة يف ل واجملاعات واألوبئة اليت ستحصل للجنس البشري ابالضافة إىل أحداث َميفة وعالالز لوقا قائالً إنَّ يسوع تكلَّم الحًقا عن الز  وُيكمِّل

ٌة مِّن  السَّ السماء  (. 11:21" )لوقا م اءِّ :"و ت ُكوُن ز ال زُِّل ع ظِّيم ٌة يفِّ أ م اكِّن ، و جم  اع اٌت و أ ْوبِّئ ٌة. و ت ُكوُن َم  اوُِّف و ع ال م اٌت ع ظِّيم 

  

م؟  هيهل جائحة كوروان   عالمة لنهاية األَّيَّ

مارس،  27عالمات جميء املسيح سيموت الكثريون نتيجة للمجاعات واألوبئة. وبينما أكتب اآلن بتاريخ  أنَّه ابالضافة إىل 8-5:6يف رؤَّي يوحنا نقرأ 

. ونقرأ يف لوقا يف النص الذي حنن بصدد دراسته عن جماعات وأوبئة َميفة إضافة إىل أحداث م2020 رعبة ، ميوت الكثريون نتيجة فلتان فريوس معنيَّ

نعلم إن كان فريوس كوروان هو أحد األوبئة املذكورة يف إجنيل لوقا، لكن مُيكن أن يكون عالمة من هللا لكي ينبهنا إىل  وعالمات عظيمة يف السماء. وال 

ة من الكلم pestilenceاإلنكليزية  ةء أنفسنا جمليء امللك. وُتشتق كلمة أوبئة يف اللغالواقع أنَّ هذا العامل ليس اهلدف النهائي حلياتنا بل علينا أن هني ِّ 

 واليت حتمل معىن وأب جائح َميت. وأان أعتقد أنَّ هللا مسح ابنتشار فريوس كوروان ليهزَّان ويلفت انتباهنا.  loymosاليواننية  

 
4 Key Word Study Bible, AMG Publishers, Page 192 in the New Testament Lexical Aids. 
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 ويضيف مىت بضع كلمات عن العالمات اليت ال بدَّ أن توقظنا من سباتنا الروحي ِّ، فيشب ِّه العالمات املذكورة إىل َماض احلبلى.  

ْل ك ةٍّ، و ت ُكوُن جم  اع اٌت و أ ْوبِّئ ٌة و ز ال زُِّل يفِّ أ م اكِّن  نَُّه تـ  "أل    ٌة ع ل ى َم  ْل ك  أُ األ ْوج اعِّ  .ُقوُم أُمٌَّة ع ل ى أُمَّةٍّ و َم  ت د  ا ُمبـْ  (8-7:24." ) و لكِّنَّ هذِّهِّ ُكلَّه 

 (8ع السؤال الثالث:برأيك، إىل ماذا كان يشري يسوع حني أعطى مثل املرأة عند الوالدة؟ )

قارب االنقباضات ويزداد  عندما يبدأ املخاض عادة ما يكون األمل معقواًل، وتكون االنقباضات ما تزال متباعدة بعدَّة دقائق. وبينما تقرتب عمليَّة الوالدة، تت

فكما أنَّ االنقباضات تزداد عات واألوبئة والزالزل. قول إنَّه كلَّما إقرتبت هناية العامل إزدادت احلروب والثورات واجملالاألمل. وقد استخدم يسوع هذا التشبيه ل

ون سيالقون حتفهم، أملــًا مع اقرتاب الوالدة، هكذا سيزداد األمل واهللع واملرض واخلوف واملوت على كوكب األرض. وستشتد  حدَّة احلروب والثورات، وكثري 

 ونقرأ يف إجنيل مىت:  

ُم مل ْ " مُ و ل ْو مل ْ تـُق صَّْر تِّْلك  األ َّيَّ  ( 22:24" )مىت  خي ُْلْص ج س ٌد. و لكِّْن أل ْجلِّ اْلُمْخت ارِّين  تـُق صَُّر تِّْلك  األ َّيَّ

 للمسيح كٌ لْ وسينتهي كل ذلك عند ظهور رب نا يسوع الذي سريجع من أجل الذين له. ماذا يعين كل هذا ابلنسبة يل ولك؟ إنَّه الوقت لنتأكَّد أنَّ مُ 

م رائعة، وعلينا ألَّال هنلع بل نتوق إىل يوم رجوعه. وإنَّ الذين هم للمسيح َمتلوؤن ابلثقة والسالم، ويعلمون أنَّ خنجل. إنَّ  حىت عندما يرجع ال  نا نعيش يف أَّيَّ

ن نذك ِّر أنفسنا  ميسك وحيفظ حياتنا. ويف ضوء كل ذلك، جيب أن ال نتمسَّك أبمور هذا العامل. هللا هو املسيطر وعلينا أ الذي ميسك مبجرَّيت العامل يف يديه

  هبذا. 

 يلي: ونقرأ يف إجنيل مىت نص ا مشاهبًا للنص يف لوقا حيث يقد ِّم لنا مىت الويالت السبع الذي قاهلا يسوع عن رجال الدين واليت تنتهي مبا 

يـْه ا، و مل ْ تُرِّيُدوا  َّي  أُوُرش لِّيُم، َّي  أُوُرش لِّيُم! َّي  ق اتِّل ة  األ ْنبِّي اءِّ و ر امجِّ ة  اْلُمْرس لِّني  إِّل يـْه ا، " ن اح  ُة فِّر اخ ه ا حت ْت  ج  ُع الدَّج اج  ُهو ذ ا  !ك ْم م رَّةٍّ أ ر ْدُت أ ْن أ مْج ع  أ ْوال د كِّ ك م ا َت ْم 

ُتُكْم يرُْت ُك ل ُكْم خ ر اابً  ْسمِّ الرَّب  ين ِّ أ ُقوُل ل ُكْم: إِّنَُّكْم ال  تـ ر ْون ين مِّن  اآلن  ح ىتَّ تـ ُقوُلوا: ُمب ار  أل  .بـ يـْ  (39-37:23" )مىت ٌك اآلِتِّ ابِّ

م األخرية .حنن نعيش اليوم يف وقت تتحقق فيه النبوات لنور. كل  األمور سوداويَّة. ولن يغلب الظالم ا  ت، فليسوابلرغم من األَّيم السوداء املقبلة يف األَّيَّ

م األخرية، فنقر ويلقي الكتاب املقدَّس الض  أ أنَّ بطرس وجَّه كالمه للجموع يف يوم اخلمسني قائاًل: ؤ على أمور ستحدث يف األَّيَّ

ي ع ل ى ُكل ِّ ب ش رٍّ، فـ يـ تـ نـ بَّأُ بـ ُنوُكْم و  " ري ةِّ أ ين ِّ أ ْسُكُب مِّْن ُروحِّ مِّ األ خِّ بـ ن اُتُكْم، و يـ ر ى ش ب اُبُكْم ُرًؤى و حي ُْلُم ُشُيوُخُكْم يـ ُقوُل هللاُ: و ي ُكوُن يفِّ األ َّيَّ

مِّ فـ يـ تـ نـ بَُّأون و  .أ ْحال ًما  ي يفِّ تِّْلك  األ َّيَّ  (18-17:2." )أعمال الرسل ع ل ى ع بِّيدِّي أ ْيًضا و إِّم ائِّي أ ْسُكُب مِّْن ُروحِّ

 ئاًل: داود النيب، قاوابلرغم من أي أمر من املكن أن نتعرَّض له يف هذه احلياة، أريد أن أهني حديثي مبا قاله بطرس للجمع يف يوم اخلمسني مستشهًدا بكالم 

، لِّك ْي ال  أ تـ ز ْعز ع  " نيٍّ، أ نَُّه ع ْن مي ِّيينِّ . ح ىتَّ ج س دِّي أ ْيًضا  .أل نَّ د اُود  يـ ُقوُل فِّيهِّ: ُكْنُت أ ر ى الرَّبَّ أ م امِّي يفِّ ُكل ِّ حِّ لِّذلِّك  ُسرَّ قـ ْليبِّ و َت  لَّل  لِّس اينِّ

اءٍّ  ي .س ي ْسُكُن ع ل ى ر ج  " )أعمال ع رَّفْـت ينِّ ُسُبل  احلْ ي اةِّ و س ت ْمأُلينِّ ُسُرورًا م ع  و ْجهِّك  .يفِّ اهْل اوِّي ةِّ و ال  ت د ع  ُقدُّوس ك  يـ ر ى ف س اًدا أل نَّك  ل ْن ت رْتُك  نـ ْفسِّ

 (28-25:2الرسل 



 

 

6 

 

م الصعبة. لقد أظهر لنا هللا   نَّ هذه اآلية محلت نبوَّة عن يسوع الناصري. لقد مهَّد لنا الطريق لكي نستشهد هبا ونتمسَّكبطرس للجمع إ قال     هبا يف األَّيَّ

أنَّه مسيطر على كل ِّ األمور ابلرغم من كل ما نرى من حولنا، فنقول:"أيُّها  سبل احلياة! وعدان ابلفرح يف حضوره وأبنَّه لن يرتكنا ولن يهملنا. وميكننا أن نثق

ك بيدي!"  ، أان أثق بك! ولن أتزعزع ألنَّك مُتسِّ  الرب 

 

 ها اآلب، بينما نرى األحداث املتسارعة يف العامل من حولنا، ساعدان كي ال هنلع بل ابلعكس نعيش كل يوم أبفضل طريقة ممكنة. ساعدان أنصالة: أي  

 ." آمني.  الرب نعيش كل يوم بيومه ونقوم ابألفضل التباعك. نريد أن نرك ِّز على األمور األساسيَّة اليت حتمل قيمة أبديَّة. ونقول:"مبارك اآليت ابسم
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