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األحد الثاني بعد عيد الصليب العنوان األحد

١صفحة

تدمير الهيكل ونهاية األزمنة
(متّى ٢٤/ ١-١٤)

يْكَل. يَةِ الهَ ْنِ َب رَهُ إِلى أ يذُهُ يَلْفِتُونَ نَظَ نهُ تَالمِ دَنَا مِ ى. فَ ضَ يْكَلِ ومَ نَ الهَ وعُ مِ رَجَ يَسُ ١ خَ
 َّ رٍ إِال جَ لى حَ رٌ عَ جَ نَا حَ رُونَ هذَا كُلَّهُ؟ أَحلَقَّ أَقُولُ لَكُم: لَنْ يُتْرَكَ هُ م: «أَال تَنْظُ ابَ وقَالَ لَهُ َجَ أ ٢ فَ

ض». ويُنْقَ
تَى يَكُونُ  رَادٍ قَائِلني: «قُلْ لَنَا مَ ْفِ يذُ على ان نْهُ التَالمِ بَلِ الزَيتُون، دَنَا مِ لى جَ الِسٌ عَ وَ جَ ا هُ ٣ وفيمَ

الَم؟». ايَةِ العَ يئِكَ ونِهَ جِ ةُ مَ المَ ا هِيَ عَ هذَا، ومَ
د! لَّكُم أَحَ ُوا أَنْ يُضِ ذَر م: «إِحْ وعُ وقَالَ لَهُ ابَ يَسُ َجَ أ ٤ فَ

ين. لُّونَ الكَثِيرِ يح! ويُضِ َسِ وَ امل َنَا هُ ي قَائِلني: «أ مِ ْتُونَ بِاسْ أ يَ ٥ فكَثِيرُونَ سَ
نْ  دُثَ هذَا. ولكِ يَحْ أَنْ  بُدَّ  بُوا! فال  ْتَعِ تَر رُوا، ال  ْظُ أُن رُوب،  بَارِ حُ َخْ رُوبٍ وبِأ بِحُ ونَ  عُ مَ وْفَ تَسْ ٦ وسَ

د! ايَةُ بَعْ هَ تِ النِ لَيْسَ
تَّى، اكِنَ شَ اتٌ وزَالزِلُ في أَمَ اعَ جَ ْلَكَة، وتَكُونُ مَ لى ممَ ْلَكَةٌ عَ ة، وممَ لى أُمَّ ةٌ عَ ومُ أُمَّ تَقُ ٧ سَ

َاض. َّلُ اخملَ ٨ وهذَا كُلُّه أَو
ي. مِ لِ اسْ نْ أَجْ ِ مِ ُممَ يعُ األ مِ كُم جَ ضُ تُلُونَكُم، ويُبْغِ يق، ويَقْ ونَكُم إِلى الضِ لِمُ ينَئِذٍ يُسْ ٩ حِ
ا. ضً م بَعْ هُ ضُ ضُ بَعْ ا، ويُبْغِ ضً م بَعْ هُ ضُ لِمُ بَعْ َان، ويُسْ نِ اإلِميْ ْتَدُّ الكَثِيْرُونَ عَ ينَئِذٍ يَر ١٠ وحِ

ين. لُّونَ الكَثِيرِ ْبِيَاءُ كَذَبَةٌ كَثِيرُونَ ويُضِ َن ومُ أ ١١ ويَقُ
بَّةُ الكَثِيْرين. حَ تُرُ مَ ١٢ ولِكَثْرَةِ اإلِثْمِ تَفْ

لُصْ. ايَةِ يَخْ هَ ْ إِلى النِ بِر نْ يَصْ ١٣ ومَ
ايَة». هَ ْتِي النِ ، وحينَئِذٍ تَأ ُممَ يعِ األ َمِ ادَةً جلِ هَ ا شَ كُونَةِ كُلِّهَ َسْ َلَكُوتِ هذا في امل يلِ امل ١٤ ويُكْرَزُ بِإِجنْ

مقدّمة
َّبِّ  يئِ الر جِ رِّ مَ وصِ في سِ لِيب، لِلْغَ دَ عيدِ الصَّ دِ الثَّاني بَعْ َحَ ارونِيَّةَ تَدْعونَا، فِي األ تَنا الـمَ إِنَّ كَنيسَ
تّى، والَّتي  بَةِ النِّهاياتِ لِإلِجنيلِيِّ مَ نْ خِطْ ، مِ ُ نَصَّ اليَومِ تار تَخْ الَم. فَ لُولِهِ في العَ يَسوعَ وَعالماتِ حُ
َدَبِيَّةِ، الَّتي  نَ النُّصوصِ األ ديدًا مِ ا جَ لَيْنا نَوعً رِضُ عَ تَعْ ليم وَنِهايَةِ العالَم. فَ نْ دَمارِ أُورَشَ دَّثُ عَ تَتَحَ
نَ النُّصوص. إِذْ إنَّ  ذا النَّوع مِ ، هَ مْ هَ رَأ وكَيْفَ نَفْ ا نَقْ لَيْنا إِذًا، االنتِبَاه ملِ عَ عُ بنيَ النُّبوءَةِ وَالرُّؤيَا. فَ ْمَ جتَ
نِ  عَ ةً  دَقيقَ ُؤًى  ر فُ  يَصِ وال  وِّرُ  يُصَ ال  كَما  ةٍ،  دَقيقَ يَّةٍ  تاريخِ داثٍ  َحْ بِأ يُنْبِئُ  ال   ، النَّصّ هذا 

رازَةَ  نَ الكِ لِ ، لِتُعْ ةٍ لِمَ ظْ رَةٍ وَمُ دَمِّ َوادِثَ مُ النٍ حلِ دِ إِعْ نْ بَعْ ، إِذ تَأتي مِ ذِهِ اآليَةُ هِيَ فُجائِيَّةٌ غَريبَةٌ هَ
مِ يَسوع (آ٩)،  ننيَ بِاسْ ضنيَ لِلمؤمِ بْغِ ُ الَّذينَ كَانوا قَبْالً مُ ُممَ كونَةِ كُلِّها. وَاأل يل في املسْ بِاإلِجنْ
ْتِصارِ  الن ةٌ  المَ عَ وَ  هَ احلَقّ،  اإلِميان  في   ِ ُممَ األ تِراكُ  فَاشْ يَسوع.  يلِ  ِجنْ إلِ هودٍ  شُ إِلى  وَّلونَ  يَتَحَ سَ
ةَ  احلَقيقَ وا  فُ اكْتَشَ ُمم،  األ أَي  م  هُ سَ ْفُ أَن الّنيَ  الضَّ َنَّ،  أل كُلِّها.  كونَةِ  سْ الـمَ على  اهللاِ  لَكوتِ  مَ
مُ الَّذي بِهِ يَنَالُ  وَ االِسْ مَ يَسوع هُ َنَّ اسْ كونَةِ بِأ هادَةٍ أَمامَ املسْ حُ شَ دَقُ وَأَوضَ ذِهِ أَصْ ْتَدُّوا، وَهَ وَار
امِ  ةِ إِلى النُّور. وَحنيَ متَ لْمَ نَ الظُّ لوا مِ ْتَقَ م ان َّهُ َن ِ ال غِشَّ فيها، أل ُممَ هادَةُ األ َالص. فَشَ اجلَميعُ اخل
فيهِ  ْلِكُ  ميَ دٍ  هْ لِعَ بِدايَةٌ  هِيَ  التّي  النِّهايَةُ  تَأتِي  سَ ط،  فقَ حينَها   ، يلِ بِاإلِجنْ رازَةِ  الكِ ذِهِ  هَ

ميع. ةُ لِلجَ لَكوتُ احلَقّ وَاحلَياةُ احلَقَّ الـمَ

خالصة روحيّة
روبٍ في  عُ بِحُ مَ نَسْ ع، فَ مَ الَمِ أَجْ نَا وَفي العَ نِ ، في وَطَ نا اليَومَ ذا النَّصّ يُحاكِي واقِعَ نَرَى أَنَّ هَ
 . َرضِ األ بُقاعِ  في  يِّنيَ  سيحِ لِلـمَ هاداتٍ  وبِاضطِّ رى،  أُخْ نَ  أَماكِ في  يَضاناتٍ  وفَ وَبِزَالزِلَ  كانٍ  مَ
نْ  ، ال بُدَّ مِ يَّةٌ يَقولُ النَّصّ بيعِ ٌ طَ ذهِ أُمور نَ األَرض. وَهَ ا كَبيرَة مِ النِ أَقْسامً مَ َوفُ يَشْ ُ وَاخل الدَّمار فَ
دونَ النَّاسَ  م كُثُر، يَعِ الون فَهُ حاءُ الدَّجَّ سَ ا الـمُ ْديدِها. أَمَّ َةِ احلَياةِ وَجتَ نْ دَور ْءٌ مِ ز َّها جِ َن دوثِها أل حُ
ؤالُ الَّذي  السُّ م. فَ نْهُ لَّونَ عَ م وَيَتَخَ لُّونَهُ تَغِ ، وَفي النِّهايَةِ يَسْ م بِاملالِ تَرونَ إِميانَهُ بِالكَذِب وَيَشْ
َنَّ اهللاَ  ُضوع، أَمْ نَثْبُتُ في إِميانِنا واثِقنيَ بِأ وفِ وَاخل لِمُ لِلخَ تَسْ لْ نَسْ وَ: هَ نا هُ سِ ْفُ لى أَن هُ عَ رَحُ نَطْ
َالص؟ كَيْفَ  بْرِ لِنَنالَ اخل مُ بِالصَّ تَصِ ن إميانِنا، أَم نَعْ ْتَدُّ عَ لْ نَر ب؟ هَ ناسِ لُ في الوَقْتِ الـمُ يَتَدَخَّ سَ
بُ  رِ ةٍ؟ أَم نَضطَّ مَ يْرٍ وَرَحْ المٍ وَخَ لَةَ سَ مَ لْ نَكونُ عَ نا؟ هَ نْ تاريخِ بَةِ مِ عْ تْرَةِ الصَّ ذِهِ الفَ نَعيشُ هَ
لُصْ".  ايَةِ يَخْ هَ ْ إِلى النِ بِر نْ يَصْ َّبُّ يَسوع: "ومَ لِمُ لِليَأس؟ يَقولُ الر تَسْ نا وَنَسْ مومِ رَقُ في هُ وَنَغْ
َبَةِ اخلوف،  حار بْرِ وَمُ يقاتِ بِالصَّ َوفَ وَالضِّ دَّ اخل بَة وَلْنَتَحَ عْ لَةِ الصَّ ذِهِ املرحَ لْنَكُنْ إِذًا أَبْطالَ هَ فَ

. َّبَّ آتٍ َنَّ الر أل

ديدَة. ياةٍ جَ اض" أَي بِدايَةُ إِعالنِ وِالدَةِ حَ خَ الماتُ "بِدايَة الـمَ عَ
، والَّتي تُؤَدّي إلى الدَّمار  ساماتٍ ْقِ صائِب وَان روبٍ وَمَ ن حُ مُ إِذًا، أَنَّ ما يَحدُثُ في التّاريخ، مِ هَ نَفْ
ت  ْدُث. وَهِيَ لَيْسَ ن أَن حتَ َّةٌ وال بُدَّ مِ رورِي ٌ ضَ م أُمور ة، هُ لْمَ َوف والظُّ ب واخل ْتِشارِ الرُّعْ واملوت وان
اللُ وكَثُرَ فيهِ  رَ فيهِ الضَّ ْتَشَ لى أَنْقاضِ عالَمٍ قَدْ ان ديدَةٍ عَ ياةٍ جَ رِ حَ الماتٍ لِبُزوغِ فَجْ وى عَ سِ
ةِ  ِدْمَ وَ خلِ لُ في التّاريخ، هُ صَ رَة وَكُلُّ ما يَحْ نْتَصِ ا الـمُ ، أَنَّ احلياة هِيَ دائِمً نُالحِظُ . فَ لَّلونَ ضَ الـمُ

ديدَة. ياةٍ جَ النِّهايَةُ إِذًا، هِيَ بِدايَةُ حَ ا. فَ ْديدِهَ احلياة وَجتَ

ي. مِ لِ اسْ نْ أَجْ ِ مِ ُممَ يعُ األ مِ كُم جَ ضُ تُلُونَكُم، ويُبْغِ يق، ويَقْ ونَكُم إِلى الضِ لِمُ ينَئِذٍ يُسْ ٩ حِ
رُ تالميذَهُ.  هاد الَّذي يَنتَظِ َّبّ بِاالضطِّ ُ الر ها يَتَنَبّأ عَ ، إِذ مَ ل في النَّصّ صْ ذهِ اآليَةُ هيَ آيَةُ الفَ هَ
آالمَ  يَفوقُ  التّالميذ،  رُ  يَنتَظِ الَّذي  هاد  االضطِّ أَنَّ  نُالحِظُ  "يسوع".  هُ  اسمُ هوَ  هذا،  بَبُ  وسَ
م أَن  يقِ اخلارِجيّ، عليهِ يلِيّ في (آ ٦-٨). إِذ باإلِضافةِ الى الضّ َدَّثَ عنها اإلِجنْ اضِ الَّتي حتَ خَ الـمَ
إِذا  م. فَ م لَهُ م، حتّى قَتْلِهِ م لَهُ هِ م وَبُغْضِ لِ رَفضِ الناسِ لَهُ مُّ ا، لِتَحَ دِّينَ أيضً ستَعِ يَكُونوا مُ
مُ  سِ تَقْ ل الَّتي سَ صْ يَثبُتُ في إميانِه؟ لِذا، هذه آيَةُ الفَ نْ سَ مَ نْ يَتْبَعُ يَسوع، فَ صيرُ مَ كانَ هذا مَ
رينَ  نَاكِ رينَ  وَآخَ يَسوعَ  مِ  السْ املوت  تّى  حَ وَأَميننيَ  صادِقني  ننيَ  ؤمِ مُ  َ بَنيْ نَة،  املؤمِ ةُ  اجلماعَ

يِّني. قيقِ الِّني وَغَيْرَ حَ وَضَ

ا. ضً م بَعْ هُ ضُ ضُ بَعْ ا، ويُبْغِ ضً م بَعْ هُ ضُ لِمُ بَعْ َان، ويُسْ نِ اإلِميْ ْتَدُّ الكَثِيْرُونَ عَ ينَئِذٍ يَر ١٠ وحِ
ين. لُّونَ الكَثِيرِ ْبِيَاءُ كَذَبَةٌ كَثِيرُونَ ويُضِ َن ومُ أ ١١ ويَقُ

بَّةُ الكَثِيْرين. حَ تُرُ مَ ١٢ ولِكَثْرَةِ اإلِثْمِ تَفْ
لُصْ. ايَةِ يَخْ هَ ْ إِلى النِ بِر نْ يَصْ ١٣ ومَ

نُ إميانُ  تَحَ يُمْ مِ يَسوع، سَ نيَ باسْ نِ رُ املؤمِ هاد الَّذي يَنْتَظِ ةِ االضطِّ يقِ وبَشاعَ ا، لِكَثْرَةِ الضّ كْمً حُ
نَ  رَبًا مِ ا أَو هَ وفً يانَةِ خَ رِ وَلِلْخِ لِمونَ لِلكُفْ تَسْ يَسْ نَة. و"كثيرونَ" سَ ةِ املؤمِ ردٍ منَ اجلَماعَ كُلِّ فَ
اللِ  ريقَ الضَّ تارونَ طَ يَخْ َنَّ الكَثيرينَ سَ يَكْثُرُ اإلِثْمُ ألِ ا، سَ تْمً ديد. فَحَ هادِ الشَّ يقِ واالضطِّ الضّ
تورِ  الفُ نَ  مِ وٍّ  جَ كَذا  هَ وفي  الكَذِب.  أنبياءِ  وَراءَ  وسائِرينَ  يسوع  َّبَّ  الر رينَ  نَاكِ ل،  هْ السَّ
يبُ  وَيَغِ اليَأسُ  مِ  لَيْهِ عَ يْطِرُ  وَيُسَ النّاس  قُلوبِ  في  احملبَّةُ  صُ  تَنْقُ سَ الل،  لِلضَّ تِسالمِ  واالسْ
ريقِ  ني، الثَّبَاتُ في اإلِميانِ وَفي طَ بْرُ يَعْ . أَلصَّ بْرِ مونَ بِالصَّ تَصِ َّ لِلَّذينَ يَعْ ، إِال الصَ اء. وال خَ َّجَ الر
ا،  أَيْضً ني  يَعْ بْرُ  ألصَّ يَّة.  اخلارِجِ راباتِ  وَاالضطِّ هادِ  طِّ االضْ رَغْمَ  يل  اإلِجنْ في  َّبِّ  الر وَوَصايَا  احلَقِّ 
 َّ لِئَال بِ،  الرُّعْ رَ  شاعِ وَمَ اخملاوِفِ  َبَةُ  حار وَمُ المِ  والسَّ دوءِ  الهُ في  وَالثَّباتُ  الةِ  بِالصَّ تِصامُ  أَالعْ
َّهُ أَمنيٌ. َن ، أل َّبِّ بِرَجاءٍ ُ الر ْتِظار ْتِظار، إِن ي االن نِ بْرُ يَعْ . والصَّ َّبّ مِ بِالر تَصِ عْ لْبِ الـمُ لى القَ يْطِرَ عَ تُسَ

ايَة». هَ ْتِي النِ ، وحينَئِذٍ تَأ ُممَ يعِ األ َمِ ادَةً جلِ هَ ا شَ كُونَةِ كُلِّهَ َسْ َلَكُوتِ هذا في امل يلِ امل ١٤ ويُكْرَزُ بِإِجنْ

م،  فَهُ رِ نَعْ أَن  لَنا  وَلَيْسَ  اآلب  يَدِ اهللاِ  م في  هُ الماتِهِ  وَعَ د  الغَ أَنَّ  إِذًا،  تَنْتِجُ  نَسْ (متى ٣٠/٢٤). 
م. رينَ لَهُ اضِ ط، أَنْ نُثابِرَ وَنَكونَ حَ ي فَقَ ضِ ُنا يَقْ دَور فَ

نِهايَةَ  نُ  لِ يُعْ سَ يَسوع  َّبِّ  الر جيءُ  مَ لْ  "هَ نا:  أَمامَ النَّصُّ  هُ  عُ يَضَ رَ  آخَ اؤُلٍ  تَسَ إِلى  ةِ  بِاإلِضافَ
ة؟"  َليقَ ذا الكَوكَب، ولِكُلِّ اخل لى هَ يِّ عَ رِ دًّا وَنِهايَةً لِلوجودِ البَشَ عُ حَ يَضَ العالَم؟ أَيْ أَنَّ اهللا سَ

ذا؟ نا هَ ني كَلِمة "نِهايَة" في نَصِّ ماذا تَعْ
ذِهِ  تى؟ ماذا وَكَيف؟ وَهَ بَل، مَ تَقْ سْ ةِ الـمُ فَ رِ عْ مَ تِمامَ التَّالميذِ بـِ ُ اهْ وِّر ذِهِ اآليَةُ تُصَ تّى اآلن، هَ حَ
وَماذا  غَدًا،  رُنا  يَنْتَظِ ما  ةَ  فَ عرِ مَ وَنَرْغَبُ  نُريدُ  ا.  ميعً جَ نحنُ  نْدَنا  عِ ا،  أَيضً وجودَةٌ  مَ َّغْبَةُ  الر

نني. نذُ آالفِ السِّ كُنُ فيهِ مُ ل بِهذا الكوكَب الَّذي نَسْ صَ يَحْ سَ

د! لَّكُم أَحَ ُوا أَنْ يُضِ ذَر م: «إِحْ وعُ وقَالَ لَهُ ابَ يَسُ َجَ أ ٤ فَ
ين. لُّونَ الكَثِيرِ يح! ويُضِ َسِ وَ امل َنَا هُ ي قَائِلني: «أ مِ ْتُونَ بِاسْ أ يَ ٥ فكَثِيرُونَ سَ

جيئِهِ  نِ مَ ن زَمَ ، عَ لَةِ تَالميذِهِ ئِ لى أَسْ وابًا عَ تُؤَلِّفُ جَ َّبِّ يَسوع سَ تَرَضِ أَنَّ كَلِماتَ الر فْ نَ الـمُ مِ
وَةِ  بِدَعْ وابَهُ  جَ لُّ  تَهِ يَسْ يسوع  َّبَ  الر نَّ  وَلَكِ العالمة؟  هِيَ  ما  متى؟  العالَم:  ونِهايَةِ  الثّاني 
د!"  أَحَ لَّكُم  يُضِ أَنْ  ُوا  ذَر "إِحْ فَيقول:  كَثيرون،  م  وَهُ الل،  الضَّ أَوالدِ  ن  مِ احلَذَر  ذِ  َخْ ألِ تَالميذِهِ 
لَماءُ  العُ َهُ  وَّر حَ إِذ  طيرٌ،  خَ وضوعٌ  مَ وَ  هُ ر"  نْتَظَ الـمُ املسيحِ  جيءَ  "مَ دَثَ  حَ أَنَّ  لَمُ  يَعْ يَسوعُ  فَ
في  رار  وَأَشْ تِغاللِيِّنيَ  إِسْ أُناسٍ  قِبَلِ  ن  مِ وَّرُ  يُحَ وَسَ اهللا،  ابنُ  وَ  هُ هِ  صِ خْ بِشَ نونَ  ؤمِ مُ يرُ  الغَ
اهللاِ  نَ  مِ م،  هِ وَنُفوسِ م  قُلوبِهِ في  بِ  والرُّعْ َوفِ  اخل رِ  وَنَشْ النّاس  داعِ  خِ دَفِ  بِهَ تَقبَل،  سْ الـمُ
ماوِيّ  السَّ اآلبِ  َةِ  ويهُ صور تَشْ وَ  هُ  ، يَسوعُ نْهُ  مِ  ُ ذِّر يُحَ الَّذي  اللُ  الضَّ فَ هِ.  سيحِ مَ ن  وَمِ هِ  سِ نَفْ
احلَقّ.  اإلميانِ  نِ  وعَ اهللا  نِ  عَ ْتِعادِ  االب إِلى  ا،  تْمً حَ يُؤَدّي  َّا  ممِ ر،  البَشَ قولِ  عُ في  هِ  سيحِ مَ وَصورةِ 
دًّا  ا كبيرًا جِ مً ني اجلميع، بَلْ قِسْ بيرُ "كَثيرين" ال يَعْ لَّلني، فتَعْ ضَ الّنيَ وَالـمُ مُ الضَّ وَكَثيرونَ هُ

ر. نَ البَشَ مِ

نْ  دُثَ هذَا. ولكِ يَحْ أَنْ  بُدَّ  بُوا! فال  ْتَعِ تَر رُوا، ال  ْظُ أُن رُوب،  بَارِ حُ َخْ رُوبٍ وبِأ بِحُ ونَ  عُ مَ وْفَ تَسْ ٦ وسَ
د! ايَةُ بَعْ هَ تِ النِ لَيْسَ

تَّى، اكِنَ شَ اتٌ وزَالزِلُ في أَمَ اعَ جَ ْلَكَة، وتَكُونُ مَ لى ممَ ْلَكَةٌ عَ ة، وممَ لى أُمَّ ةٌ عَ ومُ أُمَّ تَقُ ٧ سَ
َاض. َّلُ اخملَ ٨ وهذَا كُلُّه أَو

ْدُث  حتَ زالَتْ  وَما  املاضي،  في  دَثَت  حَ لَطاملَا  كَونِيَّةٍ،  كَوارِثَ  ن  عَ شاهِدَ  مَ وِّرُ  تُصَ اآلياتُ  ذِهِ  هَ
نْعِ  ن صُ ها مِ ضُ دوثِها"، إِذ بَعْ ن حُ بَل. يَقولُ يسوع: "فَال بُدَّ مِ تَقْ سْ ا في الـمُ رُّ أَيْضً تَمِ تَسْ وَسَ
م  وإِذاللِهِ فاء  عَ الضُّ ر  البَشَ تِغاللِ  واسْ املشاكِلِ  أَنواعِ  كافَّةِ  تِراعِ  وَاخْ كاحلُروبِ  ر،  البَشَ
مُّ  هِ َمرُ الـمُ يَّة. أأل بيعِ َتَهُ الطَّ ةِ كَوكَبِ األَرض وَدَور بيعَ ن طَ وَ مِ ر، هُ ها اآلخَ ضُ هادِهِم. وَبَعْ طِّ وَاضْ
َّها  َن اذا؟ ألِ ب. ملِ ْتَعِ َّ نَخافَ وَأَال نَر : أَال وَ ذِهِ األَحداث هُ َّبُّ يَسوع، أَمامَ هَ نَّا الر لُبُهُ مِ الَّذي يُريدُهُ وَيَطْ

نَ  َّهُ مِ َن يا. كَما نَرى، أ كَاتولُوجْ نِ النِّهايَات أَو اإلِسْ رَةٍ عَ بَاشَ الماتٍ مُ طِي عَ بَالت وَال يُعْ تَقْ سْ الـمُ
ةٌ  رْضَ عُ وَ  هُ وَالرُّموز،   َ وَر الصُّ لُ  مِ تَعْ يَسْ الَّذي  اآلدابِ  نَ  مِ النَّوْعُ  ذا  هَ أَنَّ  إِلى  ر،  النَّظَّ تِ  لَفْ اجلَدِيرِ 

ْلِيلِ رُموزِهِ. نْ خِاللِ حتَ ط، مِ ، فَقَ مُ هَ رُ وَيُفْ سَّ َدَبُ النَّبَوِيُّ - الرُّؤيَوِيُّ يُفَ األ ويه. فَ ريفِ وَالتَّشْ لِلتَّحْ

شرح اآليات
يْكَل. يَةِ الهَ ْنِ َب رَهُ إِلى أ يذُهُ يَلْفِتُونَ نَظَ نهُ تَالمِ دَنَا مِ ى. فَ ضَ يْكَلِ ومَ نَ الهَ وعُ مِ رَجَ يَسُ ١ خَ

 َّ رٍ إِال جَ لى حَ رٌ عَ جَ نَا حَ رُونَ هذَا كُلَّهُ؟ أَحلَقَّ أَقُولُ لَكُم: لَنْ يُتْرَكَ هُ م: «أَال تَنْظُ ابَ وقَالَ لَهُ َجَ أ ٢ فَ
ض». ويُنْقَ

نيَ  تَمِّ هْ مُ التَّالميذَ  فُ  يَصِ فَ ة.  قَ َّحِ الال بَةِ  طْ لِلْخِ َّتَنيْ  يري ْضِ حتَ  ِ بِآيَتَنيْ هُ  نَصَّ تّى  مَ يليُّ  اإلِجنْ يَبْدَأُ 
بَعيدًا،  ْضي  وَميَ يْكَلِ  الهَ نَ  رُجُ مِ يَخْ بَلْ  البَتَّة،  بِها  آبِهٍ  يْرُ  غَ فَ يَسوعُ  َّبُّ  الر ا  أَمَّ  ، يْكَلْ الهَ يَةِ  ْنِ َب ِأ ب
يُلْفِتُ  يلِيُّ  أَإلِجنْ ذا،  فِهِ هَ بِوَصْ كان.  ذا الـمَ إِلى هَ َبَدًا  أ يَعودَ  وَلَنْ  رَ  إِلى مكَانٍ آخَ ا  هً تَّجِ َّهُ مُ َن كَأ
رى  يَّةٌ (التَّالميذ)، وَأُخْ ْضِ دَةٌ أَر ر، واحِ ِ لِلْنَّظَ تَنيْ هَ َّل، هو أَنَّ لِهذا النَّصّ وِجْ َو رَيْن: أأل رَنا إِلى أَمْ نَظَ
لى أَنَّ  َّنِ عَ ا، واللَّذانِ يَدُال عً ضى" مَ ، مَ رجَ لَنيِ "خَ تِعمالُ الفِعْ وَ اسْ َّبِّ يَسوع. ألثّاني، هُ ةٌ بِالر خاصَّ
ها فيهِ.  اشَ داث الَّتي عَ َبَد، تَارِكًا وَراءَهُ كُلّ الذِّكْرَيات وَاألَحْ يْكَل إِلى األ ر الهَ جَ َّبَّ يَسوعَ هَ الر
رَ  جَ هَ يكَل  الهَ يِّدُ  فَسَ كان.  الـمَ ذا  لِهَ َّفْض  والر ف  بِاألَسَ عورٍ  شُ لى  عَ تَدُلُّ  هِ  روجِ خُ ةُ  ريقَ فَطَ

يكَلَهُ الى األبد. هَ
ا،  أَيْضً يَسوعَ  تِمامِ  اهْ َذْبِ  جلِ ونَ  عَ وَيَسْ تِها  مَ ظَ وَعَ يْكَلِ  الهَ يَةِ  ْنِ َب ِأ ب بونَ  جَ عْ مُ التَّالميذُ  وَبَيْنَما 
نَا  َّةٍ، يَقول: "أَحلَقَّ أَقولُ لَكُم: لَنْ يُتْرَكَ هُ باراتٍ نَبَوِي يَّة وبِعِ بَلِ تَقْ سْ ة الـمُ وَ بِاحلَقيقَ م هُ يُجاوِبُهُ
ذِهِ  يْكَلِ التّام. هَ رابِ الهَ يُنْبِئُ تَالميذَهُ بِخَ ذا، يَسوعُ  وْلِهِ هَ بِقَ ض".  َّ ويُنْقَ إِال رٍ  جَ لى حَ رٌ عَ جَ حَ
تّى اليَومَ في  يْكَلِ حَ وَ واقِعُ الهَ ذا هُ نَة ٧٠م. على يَدِ الرّومان، وهَ يًّا سَ ت تاريخِ قَ َقَّ النُّبوءَةُ حتَ

ثَرَة. بَعْ َتُهُ مُ ل، وحِجار رٌ بِالكامِ دَمَّ وَ مُ ليم، إِذ هُ أُورَشَ

تَى يَكُونُ  رَادٍ قَائِلني: «قُلْ لَنَا مَ ْفِ يذُ على ان نْهُ التَالمِ بَلِ الزَيتُون، دَنَا مِ لى جَ الِسٌ عَ وَ جَ ا هُ ٣ وفيمَ
الَم؟». ايَةِ العَ يئِكَ ونِهَ جِ ةُ مَ المَ ا هِيَ عَ هذَا، ومَ

لى  يَدُلُّ عَ َّيتون،  الز بَلِ  إِلى جَ يكَلِ  الهَ نَ  أَي مِ  ، عَ تالميذِهِ يَسوع مَ َّبِّ  الر لِقاءِ  كان  يرَ مَ تَغيِ إِنَّ 
م. أَرادُوهُ  هِ لِّمِ عَ عَ مُ ْفِرادٍ مَ لى ان َتَهُ عَ عاجلَ وضوع، أَرادَ التّالميذُ مُ ذا الـمَ ديد. هَ وضوعٍ جَ بِدايَةِ مَ
تَقبَل.  سْ لَمُ الـمُ دَهُ يَعْ ر، إِذِ اهللاُ وَحْ ةِ البَشَ فَ رِ عْ ن مَ رُجُ عَ وضوعٌ يَخْ َّهُ مَ َن م أ هِ لْمِ رِّيًّا، لِعِ ديثًا سِ حَ
ذا  لى هَ رَح عَ ؤالُ الَّذي يُطْ السُّ دَهُ، فَ أنِ اهللاِ وَحْ نْ شَ ريبِ وَالبَعيد، مِ دِ، القَ ةُ الغَ فَ رِ عْ إِذا كَانَت مَ فَ
ن نِهايَةِ العالَم؟"  جيئِهِ وَعَ ةِ مَ المَ ن زَمانِ وَعَ فُ يَسوعُ لِتالميذِهِ عَ يَكْشِ لْ سَ وَ: "هَ النَّصّ هُ
 ّ ماوات، إِال الئِكَةُ السَّ د، وال مَ ما أَحَ فُهُ رِ ةُ فَال يَعْ اعَ َنَّ "ذَلِكَ اليَومُ وَتِلْكَ السَّ َّ. أل وَ كَال أجلَوابُ هُ
ماء  ةٌ في السَّ المَ رُ عَ هَ تَظْ جيءِ يَسوع، فَسَ ةِ مَ المَ بَةِ لِعَ ا بِالنِّسْ دَهُ" متى ٦٣/٢٤. أَمّ اآلبُ وَحْ
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يْكَل. يَةِ الهَ ْنِ َب رَهُ إِلى أ يذُهُ يَلْفِتُونَ نَظَ نهُ تَالمِ دَنَا مِ ى. فَ ضَ يْكَلِ ومَ نَ الهَ وعُ مِ رَجَ يَسُ ١ خَ
 َّ رٍ إِال جَ لى حَ رٌ عَ جَ نَا حَ رُونَ هذَا كُلَّهُ؟ أَحلَقَّ أَقُولُ لَكُم: لَنْ يُتْرَكَ هُ م: «أَال تَنْظُ ابَ وقَالَ لَهُ َجَ أ ٢ فَ

ض». ويُنْقَ
تَى يَكُونُ  رَادٍ قَائِلني: «قُلْ لَنَا مَ ْفِ يذُ على ان نْهُ التَالمِ بَلِ الزَيتُون، دَنَا مِ لى جَ الِسٌ عَ وَ جَ ا هُ ٣ وفيمَ

الَم؟». ايَةِ العَ يئِكَ ونِهَ جِ ةُ مَ المَ ا هِيَ عَ هذَا، ومَ
د! لَّكُم أَحَ ُوا أَنْ يُضِ ذَر م: «إِحْ وعُ وقَالَ لَهُ ابَ يَسُ َجَ أ ٤ فَ

ين. لُّونَ الكَثِيرِ يح! ويُضِ َسِ وَ امل َنَا هُ ي قَائِلني: «أ مِ ْتُونَ بِاسْ أ يَ ٥ فكَثِيرُونَ سَ
نْ  دُثَ هذَا. ولكِ يَحْ أَنْ  بُدَّ  بُوا! فال  ْتَعِ تَر رُوا، ال  ْظُ أُن رُوب،  بَارِ حُ َخْ رُوبٍ وبِأ بِحُ ونَ  عُ مَ وْفَ تَسْ ٦ وسَ

د! ايَةُ بَعْ هَ تِ النِ لَيْسَ
تَّى، اكِنَ شَ اتٌ وزَالزِلُ في أَمَ اعَ جَ ْلَكَة، وتَكُونُ مَ لى ممَ ْلَكَةٌ عَ ة، وممَ لى أُمَّ ةٌ عَ ومُ أُمَّ تَقُ ٧ سَ

َاض. َّلُ اخملَ ٨ وهذَا كُلُّه أَو
ي. مِ لِ اسْ نْ أَجْ ِ مِ ُممَ يعُ األ مِ كُم جَ ضُ تُلُونَكُم، ويُبْغِ يق، ويَقْ ونَكُم إِلى الضِ لِمُ ينَئِذٍ يُسْ ٩ حِ
ا. ضً م بَعْ هُ ضُ ضُ بَعْ ا، ويُبْغِ ضً م بَعْ هُ ضُ لِمُ بَعْ َان، ويُسْ نِ اإلِميْ ْتَدُّ الكَثِيْرُونَ عَ ينَئِذٍ يَر ١٠ وحِ

ين. لُّونَ الكَثِيرِ ْبِيَاءُ كَذَبَةٌ كَثِيرُونَ ويُضِ َن ومُ أ ١١ ويَقُ
بَّةُ الكَثِيْرين. حَ تُرُ مَ ١٢ ولِكَثْرَةِ اإلِثْمِ تَفْ

لُصْ. ايَةِ يَخْ هَ ْ إِلى النِ بِر نْ يَصْ ١٣ ومَ
ايَة». هَ ْتِي النِ ، وحينَئِذٍ تَأ ُممَ يعِ األ َمِ ادَةً جلِ هَ ا شَ كُونَةِ كُلِّهَ َسْ َلَكُوتِ هذا في امل يلِ امل ١٤ ويُكْرَزُ بِإِجنْ

مقدّمة
َّبِّ  يئِ الر جِ رِّ مَ وصِ في سِ لِيب، لِلْغَ دَ عيدِ الصَّ دِ الثَّاني بَعْ َحَ ارونِيَّةَ تَدْعونَا، فِي األ تَنا الـمَ إِنَّ كَنيسَ
تّى، والَّتي  بَةِ النِّهاياتِ لِإلِجنيلِيِّ مَ نْ خِطْ ، مِ ُ نَصَّ اليَومِ تار تَخْ الَم. فَ لُولِهِ في العَ يَسوعَ وَعالماتِ حُ
َدَبِيَّةِ، الَّتي  نَ النُّصوصِ األ ديدًا مِ ا جَ لَيْنا نَوعً رِضُ عَ تَعْ ليم وَنِهايَةِ العالَم. فَ نْ دَمارِ أُورَشَ دَّثُ عَ تَتَحَ
نَ النُّصوص. إِذْ إنَّ  ذا النَّوع مِ ، هَ مْ هَ رَأ وكَيْفَ نَفْ ا نَقْ لَيْنا إِذًا، االنتِبَاه ملِ عَ عُ بنيَ النُّبوءَةِ وَالرُّؤيَا. فَ ْمَ جتَ
نِ  عَ ةً  دَقيقَ ُؤًى  ر فُ  يَصِ وال  وِّرُ  يُصَ ال  كَما  ةٍ،  دَقيقَ يَّةٍ  تاريخِ داثٍ  َحْ بِأ يُنْبِئُ  ال   ، النَّصّ هذا 

رازَةَ  نَ الكِ لِ ، لِتُعْ ةٍ لِمَ ظْ رَةٍ وَمُ دَمِّ َوادِثَ مُ النٍ حلِ دِ إِعْ نْ بَعْ ، إِذ تَأتي مِ ذِهِ اآليَةُ هِيَ فُجائِيَّةٌ غَريبَةٌ هَ
مِ يَسوع (آ٩)،  ننيَ بِاسْ ضنيَ لِلمؤمِ بْغِ ُ الَّذينَ كَانوا قَبْالً مُ ُممَ كونَةِ كُلِّها. وَاأل يل في املسْ بِاإلِجنْ
ْتِصارِ  الن ةٌ  المَ عَ وَ  هَ احلَقّ،  اإلِميان  في   ِ ُممَ األ تِراكُ  فَاشْ يَسوع.  يلِ  ِجنْ إلِ هودٍ  شُ إِلى  وَّلونَ  يَتَحَ سَ
ةَ  احلَقيقَ وا  فُ اكْتَشَ ُمم،  األ أَي  م  هُ سَ ْفُ أَن الّنيَ  الضَّ َنَّ،  أل كُلِّها.  كونَةِ  سْ الـمَ على  اهللاِ  لَكوتِ  مَ
مُ الَّذي بِهِ يَنَالُ  وَ االِسْ مَ يَسوع هُ َنَّ اسْ كونَةِ بِأ هادَةٍ أَمامَ املسْ حُ شَ دَقُ وَأَوضَ ذِهِ أَصْ ْتَدُّوا، وَهَ وَار
امِ  ةِ إِلى النُّور. وَحنيَ متَ لْمَ نَ الظُّ لوا مِ ْتَقَ م ان َّهُ َن ِ ال غِشَّ فيها، أل ُممَ هادَةُ األ َالص. فَشَ اجلَميعُ اخل
فيهِ  ْلِكُ  ميَ دٍ  هْ لِعَ بِدايَةٌ  هِيَ  التّي  النِّهايَةُ  تَأتِي  سَ ط،  فقَ حينَها   ، يلِ بِاإلِجنْ رازَةِ  الكِ ذِهِ  هَ

ميع. ةُ لِلجَ لَكوتُ احلَقّ وَاحلَياةُ احلَقَّ الـمَ

خالصة روحيّة
روبٍ في  عُ بِحُ مَ نَسْ ع، فَ مَ الَمِ أَجْ نَا وَفي العَ نِ ، في وَطَ نا اليَومَ ذا النَّصّ يُحاكِي واقِعَ نَرَى أَنَّ هَ
 . َرضِ األ بُقاعِ  في  يِّنيَ  سيحِ لِلـمَ هاداتٍ  وبِاضطِّ رى،  أُخْ نَ  أَماكِ في  يَضاناتٍ  وفَ وَبِزَالزِلَ  كانٍ  مَ
نْ  ، ال بُدَّ مِ يَّةٌ يَقولُ النَّصّ بيعِ ٌ طَ ذهِ أُمور نَ األَرض. وَهَ ا كَبيرَة مِ النِ أَقْسامً مَ َوفُ يَشْ ُ وَاخل الدَّمار فَ
دونَ النَّاسَ  م كُثُر، يَعِ الون فَهُ حاءُ الدَّجَّ سَ ا الـمُ ْديدِها. أَمَّ َةِ احلَياةِ وَجتَ نْ دَور ْءٌ مِ ز َّها جِ َن دوثِها أل حُ
ؤالُ الَّذي  السُّ م. فَ نْهُ لَّونَ عَ م وَيَتَخَ لُّونَهُ تَغِ ، وَفي النِّهايَةِ يَسْ م بِاملالِ تَرونَ إِميانَهُ بِالكَذِب وَيَشْ
َنَّ اهللاَ  ُضوع، أَمْ نَثْبُتُ في إِميانِنا واثِقنيَ بِأ وفِ وَاخل لِمُ لِلخَ تَسْ لْ نَسْ وَ: هَ نا هُ سِ ْفُ لى أَن هُ عَ رَحُ نَطْ
َالص؟ كَيْفَ  بْرِ لِنَنالَ اخل مُ بِالصَّ تَصِ ن إميانِنا، أَم نَعْ ْتَدُّ عَ لْ نَر ب؟ هَ ناسِ لُ في الوَقْتِ الـمُ يَتَدَخَّ سَ
بُ  رِ ةٍ؟ أَم نَضطَّ مَ يْرٍ وَرَحْ المٍ وَخَ لَةَ سَ مَ لْ نَكونُ عَ نا؟ هَ نْ تاريخِ بَةِ مِ عْ تْرَةِ الصَّ ذِهِ الفَ نَعيشُ هَ
لُصْ".  ايَةِ يَخْ هَ ْ إِلى النِ بِر نْ يَصْ َّبُّ يَسوع: "ومَ لِمُ لِليَأس؟ يَقولُ الر تَسْ نا وَنَسْ مومِ رَقُ في هُ وَنَغْ
َبَةِ اخلوف،  حار بْرِ وَمُ يقاتِ بِالصَّ َوفَ وَالضِّ دَّ اخل بَة وَلْنَتَحَ عْ لَةِ الصَّ ذِهِ املرحَ لْنَكُنْ إِذًا أَبْطالَ هَ فَ

. َّبَّ آتٍ َنَّ الر أل

ديدَة. ياةٍ جَ اض" أَي بِدايَةُ إِعالنِ وِالدَةِ حَ خَ الماتُ "بِدايَة الـمَ عَ
، والَّتي تُؤَدّي إلى الدَّمار  ساماتٍ ْقِ صائِب وَان روبٍ وَمَ ن حُ مُ إِذًا، أَنَّ ما يَحدُثُ في التّاريخ، مِ هَ نَفْ
ت  ْدُث. وَهِيَ لَيْسَ ن أَن حتَ َّةٌ وال بُدَّ مِ رورِي ٌ ضَ م أُمور ة، هُ لْمَ َوف والظُّ ب واخل ْتِشارِ الرُّعْ واملوت وان
اللُ وكَثُرَ فيهِ  رَ فيهِ الضَّ ْتَشَ لى أَنْقاضِ عالَمٍ قَدْ ان ديدَةٍ عَ ياةٍ جَ رِ حَ الماتٍ لِبُزوغِ فَجْ وى عَ سِ
ةِ  ِدْمَ وَ خلِ لُ في التّاريخ، هُ صَ رَة وَكُلُّ ما يَحْ نْتَصِ ا الـمُ ، أَنَّ احلياة هِيَ دائِمً نُالحِظُ . فَ لَّلونَ ضَ الـمُ

ديدَة. ياةٍ جَ النِّهايَةُ إِذًا، هِيَ بِدايَةُ حَ ا. فَ ْديدِهَ احلياة وَجتَ

ي. مِ لِ اسْ نْ أَجْ ِ مِ ُممَ يعُ األ مِ كُم جَ ضُ تُلُونَكُم، ويُبْغِ يق، ويَقْ ونَكُم إِلى الضِ لِمُ ينَئِذٍ يُسْ ٩ حِ
رُ تالميذَهُ.  هاد الَّذي يَنتَظِ َّبّ بِاالضطِّ ُ الر ها يَتَنَبّأ عَ ، إِذ مَ ل في النَّصّ صْ ذهِ اآليَةُ هيَ آيَةُ الفَ هَ
آالمَ  يَفوقُ  التّالميذ،  رُ  يَنتَظِ الَّذي  هاد  االضطِّ أَنَّ  نُالحِظُ  "يسوع".  هُ  اسمُ هوَ  هذا،  بَبُ  وسَ
م أَن  يقِ اخلارِجيّ، عليهِ يلِيّ في (آ ٦-٨). إِذ باإلِضافةِ الى الضّ َدَّثَ عنها اإلِجنْ اضِ الَّتي حتَ خَ الـمَ
إِذا  م. فَ م لَهُ م، حتّى قَتْلِهِ م لَهُ هِ م وَبُغْضِ لِ رَفضِ الناسِ لَهُ مُّ ا، لِتَحَ دِّينَ أيضً ستَعِ يَكُونوا مُ
مُ  سِ تَقْ ل الَّتي سَ صْ يَثبُتُ في إميانِه؟ لِذا، هذه آيَةُ الفَ نْ سَ مَ نْ يَتْبَعُ يَسوع، فَ صيرُ مَ كانَ هذا مَ
رينَ  نَاكِ رينَ  وَآخَ يَسوعَ  مِ  السْ املوت  تّى  حَ وَأَميننيَ  صادِقني  ننيَ  ؤمِ مُ  َ بَنيْ نَة،  املؤمِ ةُ  اجلماعَ

يِّني. قيقِ الِّني وَغَيْرَ حَ وَضَ

ا. ضً م بَعْ هُ ضُ ضُ بَعْ ا، ويُبْغِ ضً م بَعْ هُ ضُ لِمُ بَعْ َان، ويُسْ نِ اإلِميْ ْتَدُّ الكَثِيْرُونَ عَ ينَئِذٍ يَر ١٠ وحِ
ين. لُّونَ الكَثِيرِ ْبِيَاءُ كَذَبَةٌ كَثِيرُونَ ويُضِ َن ومُ أ ١١ ويَقُ

بَّةُ الكَثِيْرين. حَ تُرُ مَ ١٢ ولِكَثْرَةِ اإلِثْمِ تَفْ
لُصْ. ايَةِ يَخْ هَ ْ إِلى النِ بِر نْ يَصْ ١٣ ومَ

نُ إميانُ  تَحَ يُمْ مِ يَسوع، سَ نيَ باسْ نِ رُ املؤمِ هاد الَّذي يَنْتَظِ ةِ االضطِّ يقِ وبَشاعَ ا، لِكَثْرَةِ الضّ كْمً حُ
نَ  رَبًا مِ ا أَو هَ وفً يانَةِ خَ رِ وَلِلْخِ لِمونَ لِلكُفْ تَسْ يَسْ نَة. و"كثيرونَ" سَ ةِ املؤمِ ردٍ منَ اجلَماعَ كُلِّ فَ
اللِ  ريقَ الضَّ تارونَ طَ يَخْ َنَّ الكَثيرينَ سَ يَكْثُرُ اإلِثْمُ ألِ ا، سَ تْمً ديد. فَحَ هادِ الشَّ يقِ واالضطِّ الضّ
تورِ  الفُ نَ  مِ وٍّ  جَ كَذا  هَ وفي  الكَذِب.  أنبياءِ  وَراءَ  وسائِرينَ  يسوع  َّبَّ  الر رينَ  نَاكِ ل،  هْ السَّ
يبُ  وَيَغِ اليَأسُ  مِ  لَيْهِ عَ يْطِرُ  وَيُسَ النّاس  قُلوبِ  في  احملبَّةُ  صُ  تَنْقُ سَ الل،  لِلضَّ تِسالمِ  واالسْ
ريقِ  ني، الثَّبَاتُ في اإلِميانِ وَفي طَ بْرُ يَعْ . أَلصَّ بْرِ مونَ بِالصَّ تَصِ َّ لِلَّذينَ يَعْ ، إِال الصَ اء. وال خَ َّجَ الر
ا،  أَيْضً ني  يَعْ بْرُ  ألصَّ يَّة.  اخلارِجِ راباتِ  وَاالضطِّ هادِ  طِّ االضْ رَغْمَ  يل  اإلِجنْ في  َّبِّ  الر وَوَصايَا  احلَقِّ 
 َّ لِئَال بِ،  الرُّعْ رَ  شاعِ وَمَ اخملاوِفِ  َبَةُ  حار وَمُ المِ  والسَّ دوءِ  الهُ في  وَالثَّباتُ  الةِ  بِالصَّ تِصامُ  أَالعْ
َّهُ أَمنيٌ. َن ، أل َّبِّ بِرَجاءٍ ُ الر ْتِظار ْتِظار، إِن ي االن نِ بْرُ يَعْ . والصَّ َّبّ مِ بِالر تَصِ عْ لْبِ الـمُ لى القَ يْطِرَ عَ تُسَ

ايَة». هَ ْتِي النِ ، وحينَئِذٍ تَأ ُممَ يعِ األ َمِ ادَةً جلِ هَ ا شَ كُونَةِ كُلِّهَ َسْ َلَكُوتِ هذا في امل يلِ امل ١٤ ويُكْرَزُ بِإِجنْ

م،  فَهُ رِ نَعْ أَن  لَنا  وَلَيْسَ  اآلب  يَدِ اهللاِ  م في  هُ الماتِهِ  وَعَ د  الغَ أَنَّ  إِذًا،  تَنْتِجُ  نَسْ (متى ٣٠/٢٤). 
م. رينَ لَهُ اضِ ط، أَنْ نُثابِرَ وَنَكونَ حَ ي فَقَ ضِ ُنا يَقْ دَور فَ

نِهايَةَ  نُ  لِ يُعْ سَ يَسوع  َّبِّ  الر جيءُ  مَ لْ  "هَ نا:  أَمامَ النَّصُّ  هُ  عُ يَضَ رَ  آخَ اؤُلٍ  تَسَ إِلى  ةِ  بِاإلِضافَ
ة؟"  َليقَ ذا الكَوكَب، ولِكُلِّ اخل لى هَ يِّ عَ رِ دًّا وَنِهايَةً لِلوجودِ البَشَ عُ حَ يَضَ العالَم؟ أَيْ أَنَّ اهللا سَ

ذا؟ نا هَ ني كَلِمة "نِهايَة" في نَصِّ ماذا تَعْ
ذِهِ  تى؟ ماذا وَكَيف؟ وَهَ بَل، مَ تَقْ سْ ةِ الـمُ فَ رِ عْ مَ تِمامَ التَّالميذِ بـِ ُ اهْ وِّر ذِهِ اآليَةُ تُصَ تّى اآلن، هَ حَ
وَماذا  غَدًا،  رُنا  يَنْتَظِ ما  ةَ  فَ عرِ مَ وَنَرْغَبُ  نُريدُ  ا.  ميعً جَ نحنُ  نْدَنا  عِ ا،  أَيضً وجودَةٌ  مَ َّغْبَةُ  الر

نني. نذُ آالفِ السِّ كُنُ فيهِ مُ ل بِهذا الكوكَب الَّذي نَسْ صَ يَحْ سَ

د! لَّكُم أَحَ ُوا أَنْ يُضِ ذَر م: «إِحْ وعُ وقَالَ لَهُ ابَ يَسُ َجَ أ ٤ فَ
ين. لُّونَ الكَثِيرِ يح! ويُضِ َسِ وَ امل َنَا هُ ي قَائِلني: «أ مِ ْتُونَ بِاسْ أ يَ ٥ فكَثِيرُونَ سَ

جيئِهِ  نِ مَ ن زَمَ ، عَ لَةِ تَالميذِهِ ئِ لى أَسْ وابًا عَ تُؤَلِّفُ جَ َّبِّ يَسوع سَ تَرَضِ أَنَّ كَلِماتَ الر فْ نَ الـمُ مِ
وَةِ  بِدَعْ وابَهُ  جَ لُّ  تَهِ يَسْ يسوع  َّبَ  الر نَّ  وَلَكِ العالمة؟  هِيَ  ما  متى؟  العالَم:  ونِهايَةِ  الثّاني 
د!"  أَحَ لَّكُم  يُضِ أَنْ  ُوا  ذَر "إِحْ فَيقول:  كَثيرون،  م  وَهُ الل،  الضَّ أَوالدِ  ن  مِ احلَذَر  ذِ  َخْ ألِ تَالميذِهِ 
لَماءُ  العُ َهُ  وَّر حَ إِذ  طيرٌ،  خَ وضوعٌ  مَ وَ  هُ ر"  نْتَظَ الـمُ املسيحِ  جيءَ  "مَ دَثَ  حَ أَنَّ  لَمُ  يَعْ يَسوعُ  فَ
في  رار  وَأَشْ تِغاللِيِّنيَ  إِسْ أُناسٍ  قِبَلِ  ن  مِ وَّرُ  يُحَ وَسَ اهللا،  ابنُ  وَ  هُ هِ  صِ خْ بِشَ نونَ  ؤمِ مُ يرُ  الغَ
اهللاِ  نَ  مِ م،  هِ وَنُفوسِ م  قُلوبِهِ في  بِ  والرُّعْ َوفِ  اخل رِ  وَنَشْ النّاس  داعِ  خِ دَفِ  بِهَ تَقبَل،  سْ الـمُ
ماوِيّ  السَّ اآلبِ  َةِ  ويهُ صور تَشْ وَ  هُ  ، يَسوعُ نْهُ  مِ  ُ ذِّر يُحَ الَّذي  اللُ  الضَّ فَ هِ.  سيحِ مَ ن  وَمِ هِ  سِ نَفْ
احلَقّ.  اإلميانِ  نِ  وعَ اهللا  نِ  عَ ْتِعادِ  االب إِلى  ا،  تْمً حَ يُؤَدّي  َّا  ممِ ر،  البَشَ قولِ  عُ في  هِ  سيحِ مَ وَصورةِ 
دًّا  ا كبيرًا جِ مً ني اجلميع، بَلْ قِسْ بيرُ "كَثيرين" ال يَعْ لَّلني، فتَعْ ضَ الّنيَ وَالـمُ مُ الضَّ وَكَثيرونَ هُ

ر. نَ البَشَ مِ

نْ  دُثَ هذَا. ولكِ يَحْ أَنْ  بُدَّ  بُوا! فال  ْتَعِ تَر رُوا، ال  ْظُ أُن رُوب،  بَارِ حُ َخْ رُوبٍ وبِأ بِحُ ونَ  عُ مَ وْفَ تَسْ ٦ وسَ
د! ايَةُ بَعْ هَ تِ النِ لَيْسَ

تَّى، اكِنَ شَ اتٌ وزَالزِلُ في أَمَ اعَ جَ ْلَكَة، وتَكُونُ مَ لى ممَ ْلَكَةٌ عَ ة، وممَ لى أُمَّ ةٌ عَ ومُ أُمَّ تَقُ ٧ سَ
َاض. َّلُ اخملَ ٨ وهذَا كُلُّه أَو

ْدُث  حتَ زالَتْ  وَما  املاضي،  في  دَثَت  حَ لَطاملَا  كَونِيَّةٍ،  كَوارِثَ  ن  عَ شاهِدَ  مَ وِّرُ  تُصَ اآلياتُ  ذِهِ  هَ
نْعِ  ن صُ ها مِ ضُ دوثِها"، إِذ بَعْ ن حُ بَل. يَقولُ يسوع: "فَال بُدَّ مِ تَقْ سْ ا في الـمُ رُّ أَيْضً تَمِ تَسْ وَسَ
م  وإِذاللِهِ فاء  عَ الضُّ ر  البَشَ تِغاللِ  واسْ املشاكِلِ  أَنواعِ  كافَّةِ  تِراعِ  وَاخْ كاحلُروبِ  ر،  البَشَ
مُّ  هِ َمرُ الـمُ يَّة. أأل بيعِ َتَهُ الطَّ ةِ كَوكَبِ األَرض وَدَور بيعَ ن طَ وَ مِ ر، هُ ها اآلخَ ضُ هادِهِم. وَبَعْ طِّ وَاضْ
َّها  َن اذا؟ ألِ ب. ملِ ْتَعِ َّ نَخافَ وَأَال نَر : أَال وَ ذِهِ األَحداث هُ َّبُّ يَسوع، أَمامَ هَ نَّا الر لُبُهُ مِ الَّذي يُريدُهُ وَيَطْ

٢صفحة

نَ  َّهُ مِ َن يا. كَما نَرى، أ كَاتولُوجْ نِ النِّهايَات أَو اإلِسْ رَةٍ عَ بَاشَ الماتٍ مُ طِي عَ بَالت وَال يُعْ تَقْ سْ الـمُ
ةٌ  رْضَ عُ وَ  هُ وَالرُّموز،   َ وَر الصُّ لُ  مِ تَعْ يَسْ الَّذي  اآلدابِ  نَ  مِ النَّوْعُ  ذا  هَ أَنَّ  إِلى  ر،  النَّظَّ تِ  لَفْ اجلَدِيرِ 

ْلِيلِ رُموزِهِ. نْ خِاللِ حتَ ط، مِ ، فَقَ مُ هَ رُ وَيُفْ سَّ َدَبُ النَّبَوِيُّ - الرُّؤيَوِيُّ يُفَ األ ويه. فَ ريفِ وَالتَّشْ لِلتَّحْ

شرح اآليات
يْكَل. يَةِ الهَ ْنِ َب رَهُ إِلى أ يذُهُ يَلْفِتُونَ نَظَ نهُ تَالمِ دَنَا مِ ى. فَ ضَ يْكَلِ ومَ نَ الهَ وعُ مِ رَجَ يَسُ ١ خَ

 َّ رٍ إِال جَ لى حَ رٌ عَ جَ نَا حَ رُونَ هذَا كُلَّهُ؟ أَحلَقَّ أَقُولُ لَكُم: لَنْ يُتْرَكَ هُ م: «أَال تَنْظُ ابَ وقَالَ لَهُ َجَ أ ٢ فَ
ض». ويُنْقَ

نيَ  تَمِّ هْ مُ التَّالميذَ  فُ  يَصِ فَ ة.  قَ َّحِ الال بَةِ  طْ لِلْخِ َّتَنيْ  يري ْضِ حتَ  ِ بِآيَتَنيْ هُ  نَصَّ تّى  مَ يليُّ  اإلِجنْ يَبْدَأُ 
بَعيدًا،  ْضي  وَميَ يْكَلِ  الهَ نَ  رُجُ مِ يَخْ بَلْ  البَتَّة،  بِها  آبِهٍ  يْرُ  غَ فَ يَسوعُ  َّبُّ  الر ا  أَمَّ  ، يْكَلْ الهَ يَةِ  ْنِ َب ِأ ب
يُلْفِتُ  يلِيُّ  أَإلِجنْ ذا،  فِهِ هَ بِوَصْ كان.  ذا الـمَ إِلى هَ َبَدًا  أ يَعودَ  وَلَنْ  رَ  إِلى مكَانٍ آخَ ا  هً تَّجِ َّهُ مُ َن كَأ
رى  يَّةٌ (التَّالميذ)، وَأُخْ ْضِ دَةٌ أَر ر، واحِ ِ لِلْنَّظَ تَنيْ هَ َّل، هو أَنَّ لِهذا النَّصّ وِجْ َو رَيْن: أأل رَنا إِلى أَمْ نَظَ
لى أَنَّ  َّنِ عَ ا، واللَّذانِ يَدُال عً ضى" مَ ، مَ رجَ لَنيِ "خَ تِعمالُ الفِعْ وَ اسْ َّبِّ يَسوع. ألثّاني، هُ ةٌ بِالر خاصَّ
ها فيهِ.  اشَ داث الَّتي عَ َبَد، تَارِكًا وَراءَهُ كُلّ الذِّكْرَيات وَاألَحْ يْكَل إِلى األ ر الهَ جَ َّبَّ يَسوعَ هَ الر
رَ  جَ هَ يكَل  الهَ يِّدُ  فَسَ كان.  الـمَ ذا  لِهَ َّفْض  والر ف  بِاألَسَ عورٍ  شُ لى  عَ تَدُلُّ  هِ  روجِ خُ ةُ  ريقَ فَطَ

يكَلَهُ الى األبد. هَ
ا،  أَيْضً يَسوعَ  تِمامِ  اهْ َذْبِ  جلِ ونَ  عَ وَيَسْ تِها  مَ ظَ وَعَ يْكَلِ  الهَ يَةِ  ْنِ َب ِأ ب بونَ  جَ عْ مُ التَّالميذُ  وَبَيْنَما 
نَا  َّةٍ، يَقول: "أَحلَقَّ أَقولُ لَكُم: لَنْ يُتْرَكَ هُ باراتٍ نَبَوِي يَّة وبِعِ بَلِ تَقْ سْ ة الـمُ وَ بِاحلَقيقَ م هُ يُجاوِبُهُ
ذِهِ  يْكَلِ التّام. هَ رابِ الهَ يُنْبِئُ تَالميذَهُ بِخَ ذا، يَسوعُ  وْلِهِ هَ بِقَ ض".  َّ ويُنْقَ إِال رٍ  جَ لى حَ رٌ عَ جَ حَ
تّى اليَومَ في  يْكَلِ حَ وَ واقِعُ الهَ ذا هُ نَة ٧٠م. على يَدِ الرّومان، وهَ يًّا سَ ت تاريخِ قَ َقَّ النُّبوءَةُ حتَ

ثَرَة. بَعْ َتُهُ مُ ل، وحِجار رٌ بِالكامِ دَمَّ وَ مُ ليم، إِذ هُ أُورَشَ

تَى يَكُونُ  رَادٍ قَائِلني: «قُلْ لَنَا مَ ْفِ يذُ على ان نْهُ التَالمِ بَلِ الزَيتُون، دَنَا مِ لى جَ الِسٌ عَ وَ جَ ا هُ ٣ وفيمَ
الَم؟». ايَةِ العَ يئِكَ ونِهَ جِ ةُ مَ المَ ا هِيَ عَ هذَا، ومَ

لى  يَدُلُّ عَ َّيتون،  الز بَلِ  إِلى جَ يكَلِ  الهَ نَ  أَي مِ  ، عَ تالميذِهِ يَسوع مَ َّبِّ  الر لِقاءِ  كان  يرَ مَ تَغيِ إِنَّ 
م. أَرادُوهُ  هِ لِّمِ عَ عَ مُ ْفِرادٍ مَ لى ان َتَهُ عَ عاجلَ وضوع، أَرادَ التّالميذُ مُ ذا الـمَ ديد. هَ وضوعٍ جَ بِدايَةِ مَ
تَقبَل.  سْ لَمُ الـمُ دَهُ يَعْ ر، إِذِ اهللاُ وَحْ ةِ البَشَ فَ رِ عْ ن مَ رُجُ عَ وضوعٌ يَخْ َّهُ مَ َن م أ هِ لْمِ رِّيًّا، لِعِ ديثًا سِ حَ
ذا  لى هَ رَح عَ ؤالُ الَّذي يُطْ السُّ دَهُ، فَ أنِ اهللاِ وَحْ نْ شَ ريبِ وَالبَعيد، مِ دِ، القَ ةُ الغَ فَ رِ عْ إِذا كَانَت مَ فَ
ن نِهايَةِ العالَم؟"  جيئِهِ وَعَ ةِ مَ المَ ن زَمانِ وَعَ فُ يَسوعُ لِتالميذِهِ عَ يَكْشِ لْ سَ وَ: "هَ النَّصّ هُ
 ّ ماوات، إِال الئِكَةُ السَّ د، وال مَ ما أَحَ فُهُ رِ ةُ فَال يَعْ اعَ َنَّ "ذَلِكَ اليَومُ وَتِلْكَ السَّ َّ. أل وَ كَال أجلَوابُ هُ
ماء  ةٌ في السَّ المَ رُ عَ هَ تَظْ جيءِ يَسوع، فَسَ ةِ مَ المَ بَةِ لِعَ ا بِالنِّسْ دَهُ" متى ٦٣/٢٤. أَمّ اآلبُ وَحْ



تدمير الهيكل ونهاية األزمنة
(متّى ٢٤/ ١-١٤)

يْكَل. يَةِ الهَ ْنِ َب رَهُ إِلى أ يذُهُ يَلْفِتُونَ نَظَ نهُ تَالمِ دَنَا مِ ى. فَ ضَ يْكَلِ ومَ نَ الهَ وعُ مِ رَجَ يَسُ ١ خَ
 َّ رٍ إِال جَ لى حَ رٌ عَ جَ نَا حَ رُونَ هذَا كُلَّهُ؟ أَحلَقَّ أَقُولُ لَكُم: لَنْ يُتْرَكَ هُ م: «أَال تَنْظُ ابَ وقَالَ لَهُ َجَ أ ٢ فَ

ض». ويُنْقَ
تَى يَكُونُ  رَادٍ قَائِلني: «قُلْ لَنَا مَ ْفِ يذُ على ان نْهُ التَالمِ بَلِ الزَيتُون، دَنَا مِ لى جَ الِسٌ عَ وَ جَ ا هُ ٣ وفيمَ

الَم؟». ايَةِ العَ يئِكَ ونِهَ جِ ةُ مَ المَ ا هِيَ عَ هذَا، ومَ
د! لَّكُم أَحَ ُوا أَنْ يُضِ ذَر م: «إِحْ وعُ وقَالَ لَهُ ابَ يَسُ َجَ أ ٤ فَ

ين. لُّونَ الكَثِيرِ يح! ويُضِ َسِ وَ امل َنَا هُ ي قَائِلني: «أ مِ ْتُونَ بِاسْ أ يَ ٥ فكَثِيرُونَ سَ
نْ  دُثَ هذَا. ولكِ يَحْ أَنْ  بُدَّ  بُوا! فال  ْتَعِ تَر رُوا، ال  ْظُ أُن رُوب،  بَارِ حُ َخْ رُوبٍ وبِأ بِحُ ونَ  عُ مَ وْفَ تَسْ ٦ وسَ

د! ايَةُ بَعْ هَ تِ النِ لَيْسَ
تَّى، اكِنَ شَ اتٌ وزَالزِلُ في أَمَ اعَ جَ ْلَكَة، وتَكُونُ مَ لى ممَ ْلَكَةٌ عَ ة، وممَ لى أُمَّ ةٌ عَ ومُ أُمَّ تَقُ ٧ سَ

َاض. َّلُ اخملَ ٨ وهذَا كُلُّه أَو
ي. مِ لِ اسْ نْ أَجْ ِ مِ ُممَ يعُ األ مِ كُم جَ ضُ تُلُونَكُم، ويُبْغِ يق، ويَقْ ونَكُم إِلى الضِ لِمُ ينَئِذٍ يُسْ ٩ حِ
ا. ضً م بَعْ هُ ضُ ضُ بَعْ ا، ويُبْغِ ضً م بَعْ هُ ضُ لِمُ بَعْ َان، ويُسْ نِ اإلِميْ ْتَدُّ الكَثِيْرُونَ عَ ينَئِذٍ يَر ١٠ وحِ

ين. لُّونَ الكَثِيرِ ْبِيَاءُ كَذَبَةٌ كَثِيرُونَ ويُضِ َن ومُ أ ١١ ويَقُ
بَّةُ الكَثِيْرين. حَ تُرُ مَ ١٢ ولِكَثْرَةِ اإلِثْمِ تَفْ

لُصْ. ايَةِ يَخْ هَ ْ إِلى النِ بِر نْ يَصْ ١٣ ومَ
ايَة». هَ ْتِي النِ ، وحينَئِذٍ تَأ ُممَ يعِ األ َمِ ادَةً جلِ هَ ا شَ كُونَةِ كُلِّهَ َسْ َلَكُوتِ هذا في امل يلِ امل ١٤ ويُكْرَزُ بِإِجنْ

مقدّمة
َّبِّ  يئِ الر جِ رِّ مَ وصِ في سِ لِيب، لِلْغَ دَ عيدِ الصَّ دِ الثَّاني بَعْ َحَ ارونِيَّةَ تَدْعونَا، فِي األ تَنا الـمَ إِنَّ كَنيسَ
تّى، والَّتي  بَةِ النِّهاياتِ لِإلِجنيلِيِّ مَ نْ خِطْ ، مِ ُ نَصَّ اليَومِ تار تَخْ الَم. فَ لُولِهِ في العَ يَسوعَ وَعالماتِ حُ
َدَبِيَّةِ، الَّتي  نَ النُّصوصِ األ ديدًا مِ ا جَ لَيْنا نَوعً رِضُ عَ تَعْ ليم وَنِهايَةِ العالَم. فَ نْ دَمارِ أُورَشَ دَّثُ عَ تَتَحَ
نَ النُّصوص. إِذْ إنَّ  ذا النَّوع مِ ، هَ مْ هَ رَأ وكَيْفَ نَفْ ا نَقْ لَيْنا إِذًا، االنتِبَاه ملِ عَ عُ بنيَ النُّبوءَةِ وَالرُّؤيَا. فَ ْمَ جتَ
نِ  عَ ةً  دَقيقَ ُؤًى  ر فُ  يَصِ وال  وِّرُ  يُصَ ال  كَما  ةٍ،  دَقيقَ يَّةٍ  تاريخِ داثٍ  َحْ بِأ يُنْبِئُ  ال   ، النَّصّ هذا 

رازَةَ  نَ الكِ لِ ، لِتُعْ ةٍ لِمَ ظْ رَةٍ وَمُ دَمِّ َوادِثَ مُ النٍ حلِ دِ إِعْ نْ بَعْ ، إِذ تَأتي مِ ذِهِ اآليَةُ هِيَ فُجائِيَّةٌ غَريبَةٌ هَ
مِ يَسوع (آ٩)،  ننيَ بِاسْ ضنيَ لِلمؤمِ بْغِ ُ الَّذينَ كَانوا قَبْالً مُ ُممَ كونَةِ كُلِّها. وَاأل يل في املسْ بِاإلِجنْ
ْتِصارِ  الن ةٌ  المَ عَ وَ  هَ احلَقّ،  اإلِميان  في   ِ ُممَ األ تِراكُ  فَاشْ يَسوع.  يلِ  ِجنْ إلِ هودٍ  شُ إِلى  وَّلونَ  يَتَحَ سَ
ةَ  احلَقيقَ وا  فُ اكْتَشَ ُمم،  األ أَي  م  هُ سَ ْفُ أَن الّنيَ  الضَّ َنَّ،  أل كُلِّها.  كونَةِ  سْ الـمَ على  اهللاِ  لَكوتِ  مَ
مُ الَّذي بِهِ يَنَالُ  وَ االِسْ مَ يَسوع هُ َنَّ اسْ كونَةِ بِأ هادَةٍ أَمامَ املسْ حُ شَ دَقُ وَأَوضَ ذِهِ أَصْ ْتَدُّوا، وَهَ وَار
امِ  ةِ إِلى النُّور. وَحنيَ متَ لْمَ نَ الظُّ لوا مِ ْتَقَ م ان َّهُ َن ِ ال غِشَّ فيها، أل ُممَ هادَةُ األ َالص. فَشَ اجلَميعُ اخل
فيهِ  ْلِكُ  ميَ دٍ  هْ لِعَ بِدايَةٌ  هِيَ  التّي  النِّهايَةُ  تَأتِي  سَ ط،  فقَ حينَها   ، يلِ بِاإلِجنْ رازَةِ  الكِ ذِهِ  هَ

ميع. ةُ لِلجَ لَكوتُ احلَقّ وَاحلَياةُ احلَقَّ الـمَ

خالصة روحيّة
روبٍ في  عُ بِحُ مَ نَسْ ع، فَ مَ الَمِ أَجْ نَا وَفي العَ نِ ، في وَطَ نا اليَومَ ذا النَّصّ يُحاكِي واقِعَ نَرَى أَنَّ هَ
 . َرضِ األ بُقاعِ  في  يِّنيَ  سيحِ لِلـمَ هاداتٍ  وبِاضطِّ رى،  أُخْ نَ  أَماكِ في  يَضاناتٍ  وفَ وَبِزَالزِلَ  كانٍ  مَ
نْ  ، ال بُدَّ مِ يَّةٌ يَقولُ النَّصّ بيعِ ٌ طَ ذهِ أُمور نَ األَرض. وَهَ ا كَبيرَة مِ النِ أَقْسامً مَ َوفُ يَشْ ُ وَاخل الدَّمار فَ
دونَ النَّاسَ  م كُثُر، يَعِ الون فَهُ حاءُ الدَّجَّ سَ ا الـمُ ْديدِها. أَمَّ َةِ احلَياةِ وَجتَ نْ دَور ْءٌ مِ ز َّها جِ َن دوثِها أل حُ
ؤالُ الَّذي  السُّ م. فَ نْهُ لَّونَ عَ م وَيَتَخَ لُّونَهُ تَغِ ، وَفي النِّهايَةِ يَسْ م بِاملالِ تَرونَ إِميانَهُ بِالكَذِب وَيَشْ
َنَّ اهللاَ  ُضوع، أَمْ نَثْبُتُ في إِميانِنا واثِقنيَ بِأ وفِ وَاخل لِمُ لِلخَ تَسْ لْ نَسْ وَ: هَ نا هُ سِ ْفُ لى أَن هُ عَ رَحُ نَطْ
َالص؟ كَيْفَ  بْرِ لِنَنالَ اخل مُ بِالصَّ تَصِ ن إميانِنا، أَم نَعْ ْتَدُّ عَ لْ نَر ب؟ هَ ناسِ لُ في الوَقْتِ الـمُ يَتَدَخَّ سَ
بُ  رِ ةٍ؟ أَم نَضطَّ مَ يْرٍ وَرَحْ المٍ وَخَ لَةَ سَ مَ لْ نَكونُ عَ نا؟ هَ نْ تاريخِ بَةِ مِ عْ تْرَةِ الصَّ ذِهِ الفَ نَعيشُ هَ
لُصْ".  ايَةِ يَخْ هَ ْ إِلى النِ بِر نْ يَصْ َّبُّ يَسوع: "ومَ لِمُ لِليَأس؟ يَقولُ الر تَسْ نا وَنَسْ مومِ رَقُ في هُ وَنَغْ
َبَةِ اخلوف،  حار بْرِ وَمُ يقاتِ بِالصَّ َوفَ وَالضِّ دَّ اخل بَة وَلْنَتَحَ عْ لَةِ الصَّ ذِهِ املرحَ لْنَكُنْ إِذًا أَبْطالَ هَ فَ

. َّبَّ آتٍ َنَّ الر أل

ديدَة. ياةٍ جَ اض" أَي بِدايَةُ إِعالنِ وِالدَةِ حَ خَ الماتُ "بِدايَة الـمَ عَ
، والَّتي تُؤَدّي إلى الدَّمار  ساماتٍ ْقِ صائِب وَان روبٍ وَمَ ن حُ مُ إِذًا، أَنَّ ما يَحدُثُ في التّاريخ، مِ هَ نَفْ
ت  ْدُث. وَهِيَ لَيْسَ ن أَن حتَ َّةٌ وال بُدَّ مِ رورِي ٌ ضَ م أُمور ة، هُ لْمَ َوف والظُّ ب واخل ْتِشارِ الرُّعْ واملوت وان
اللُ وكَثُرَ فيهِ  رَ فيهِ الضَّ ْتَشَ لى أَنْقاضِ عالَمٍ قَدْ ان ديدَةٍ عَ ياةٍ جَ رِ حَ الماتٍ لِبُزوغِ فَجْ وى عَ سِ
ةِ  ِدْمَ وَ خلِ لُ في التّاريخ، هُ صَ رَة وَكُلُّ ما يَحْ نْتَصِ ا الـمُ ، أَنَّ احلياة هِيَ دائِمً نُالحِظُ . فَ لَّلونَ ضَ الـمُ

ديدَة. ياةٍ جَ النِّهايَةُ إِذًا، هِيَ بِدايَةُ حَ ا. فَ ْديدِهَ احلياة وَجتَ

ي. مِ لِ اسْ نْ أَجْ ِ مِ ُممَ يعُ األ مِ كُم جَ ضُ تُلُونَكُم، ويُبْغِ يق، ويَقْ ونَكُم إِلى الضِ لِمُ ينَئِذٍ يُسْ ٩ حِ
رُ تالميذَهُ.  هاد الَّذي يَنتَظِ َّبّ بِاالضطِّ ُ الر ها يَتَنَبّأ عَ ، إِذ مَ ل في النَّصّ صْ ذهِ اآليَةُ هيَ آيَةُ الفَ هَ
آالمَ  يَفوقُ  التّالميذ،  رُ  يَنتَظِ الَّذي  هاد  االضطِّ أَنَّ  نُالحِظُ  "يسوع".  هُ  اسمُ هوَ  هذا،  بَبُ  وسَ
م أَن  يقِ اخلارِجيّ، عليهِ يلِيّ في (آ ٦-٨). إِذ باإلِضافةِ الى الضّ َدَّثَ عنها اإلِجنْ اضِ الَّتي حتَ خَ الـمَ
إِذا  م. فَ م لَهُ م، حتّى قَتْلِهِ م لَهُ هِ م وَبُغْضِ لِ رَفضِ الناسِ لَهُ مُّ ا، لِتَحَ دِّينَ أيضً ستَعِ يَكُونوا مُ
مُ  سِ تَقْ ل الَّتي سَ صْ يَثبُتُ في إميانِه؟ لِذا، هذه آيَةُ الفَ نْ سَ مَ نْ يَتْبَعُ يَسوع، فَ صيرُ مَ كانَ هذا مَ
رينَ  نَاكِ رينَ  وَآخَ يَسوعَ  مِ  السْ املوت  تّى  حَ وَأَميننيَ  صادِقني  ننيَ  ؤمِ مُ  َ بَنيْ نَة،  املؤمِ ةُ  اجلماعَ

يِّني. قيقِ الِّني وَغَيْرَ حَ وَضَ

ا. ضً م بَعْ هُ ضُ ضُ بَعْ ا، ويُبْغِ ضً م بَعْ هُ ضُ لِمُ بَعْ َان، ويُسْ نِ اإلِميْ ْتَدُّ الكَثِيْرُونَ عَ ينَئِذٍ يَر ١٠ وحِ
ين. لُّونَ الكَثِيرِ ْبِيَاءُ كَذَبَةٌ كَثِيرُونَ ويُضِ َن ومُ أ ١١ ويَقُ

بَّةُ الكَثِيْرين. حَ تُرُ مَ ١٢ ولِكَثْرَةِ اإلِثْمِ تَفْ
لُصْ. ايَةِ يَخْ هَ ْ إِلى النِ بِر نْ يَصْ ١٣ ومَ

نُ إميانُ  تَحَ يُمْ مِ يَسوع، سَ نيَ باسْ نِ رُ املؤمِ هاد الَّذي يَنْتَظِ ةِ االضطِّ يقِ وبَشاعَ ا، لِكَثْرَةِ الضّ كْمً حُ
نَ  رَبًا مِ ا أَو هَ وفً يانَةِ خَ رِ وَلِلْخِ لِمونَ لِلكُفْ تَسْ يَسْ نَة. و"كثيرونَ" سَ ةِ املؤمِ ردٍ منَ اجلَماعَ كُلِّ فَ
اللِ  ريقَ الضَّ تارونَ طَ يَخْ َنَّ الكَثيرينَ سَ يَكْثُرُ اإلِثْمُ ألِ ا، سَ تْمً ديد. فَحَ هادِ الشَّ يقِ واالضطِّ الضّ
تورِ  الفُ نَ  مِ وٍّ  جَ كَذا  هَ وفي  الكَذِب.  أنبياءِ  وَراءَ  وسائِرينَ  يسوع  َّبَّ  الر رينَ  نَاكِ ل،  هْ السَّ
يبُ  وَيَغِ اليَأسُ  مِ  لَيْهِ عَ يْطِرُ  وَيُسَ النّاس  قُلوبِ  في  احملبَّةُ  صُ  تَنْقُ سَ الل،  لِلضَّ تِسالمِ  واالسْ
ريقِ  ني، الثَّبَاتُ في اإلِميانِ وَفي طَ بْرُ يَعْ . أَلصَّ بْرِ مونَ بِالصَّ تَصِ َّ لِلَّذينَ يَعْ ، إِال الصَ اء. وال خَ َّجَ الر
ا،  أَيْضً ني  يَعْ بْرُ  ألصَّ يَّة.  اخلارِجِ راباتِ  وَاالضطِّ هادِ  طِّ االضْ رَغْمَ  يل  اإلِجنْ في  َّبِّ  الر وَوَصايَا  احلَقِّ 
 َّ لِئَال بِ،  الرُّعْ رَ  شاعِ وَمَ اخملاوِفِ  َبَةُ  حار وَمُ المِ  والسَّ دوءِ  الهُ في  وَالثَّباتُ  الةِ  بِالصَّ تِصامُ  أَالعْ
َّهُ أَمنيٌ. َن ، أل َّبِّ بِرَجاءٍ ُ الر ْتِظار ْتِظار، إِن ي االن نِ بْرُ يَعْ . والصَّ َّبّ مِ بِالر تَصِ عْ لْبِ الـمُ لى القَ يْطِرَ عَ تُسَ

ايَة». هَ ْتِي النِ ، وحينَئِذٍ تَأ ُممَ يعِ األ َمِ ادَةً جلِ هَ ا شَ كُونَةِ كُلِّهَ َسْ َلَكُوتِ هذا في امل يلِ امل ١٤ ويُكْرَزُ بِإِجنْ

٣صفحة

م،  فَهُ رِ نَعْ أَن  لَنا  وَلَيْسَ  اآلب  يَدِ اهللاِ  م في  هُ الماتِهِ  وَعَ د  الغَ أَنَّ  إِذًا،  تَنْتِجُ  نَسْ (متى ٣٠/٢٤). 
م. رينَ لَهُ اضِ ط، أَنْ نُثابِرَ وَنَكونَ حَ ي فَقَ ضِ ُنا يَقْ دَور فَ

نِهايَةَ  نُ  لِ يُعْ سَ يَسوع  َّبِّ  الر جيءُ  مَ لْ  "هَ نا:  أَمامَ النَّصُّ  هُ  عُ يَضَ رَ  آخَ اؤُلٍ  تَسَ إِلى  ةِ  بِاإلِضافَ
ة؟"  َليقَ ذا الكَوكَب، ولِكُلِّ اخل لى هَ يِّ عَ رِ دًّا وَنِهايَةً لِلوجودِ البَشَ عُ حَ يَضَ العالَم؟ أَيْ أَنَّ اهللا سَ

ذا؟ نا هَ ني كَلِمة "نِهايَة" في نَصِّ ماذا تَعْ
ذِهِ  تى؟ ماذا وَكَيف؟ وَهَ بَل، مَ تَقْ سْ ةِ الـمُ فَ رِ عْ مَ تِمامَ التَّالميذِ بـِ ُ اهْ وِّر ذِهِ اآليَةُ تُصَ تّى اآلن، هَ حَ
وَماذا  غَدًا،  رُنا  يَنْتَظِ ما  ةَ  فَ عرِ مَ وَنَرْغَبُ  نُريدُ  ا.  ميعً جَ نحنُ  نْدَنا  عِ ا،  أَيضً وجودَةٌ  مَ َّغْبَةُ  الر

نني. نذُ آالفِ السِّ كُنُ فيهِ مُ ل بِهذا الكوكَب الَّذي نَسْ صَ يَحْ سَ

د! لَّكُم أَحَ ُوا أَنْ يُضِ ذَر م: «إِحْ وعُ وقَالَ لَهُ ابَ يَسُ َجَ أ ٤ فَ
ين. لُّونَ الكَثِيرِ يح! ويُضِ َسِ وَ امل َنَا هُ ي قَائِلني: «أ مِ ْتُونَ بِاسْ أ يَ ٥ فكَثِيرُونَ سَ

جيئِهِ  نِ مَ ن زَمَ ، عَ لَةِ تَالميذِهِ ئِ لى أَسْ وابًا عَ تُؤَلِّفُ جَ َّبِّ يَسوع سَ تَرَضِ أَنَّ كَلِماتَ الر فْ نَ الـمُ مِ
وَةِ  بِدَعْ وابَهُ  جَ لُّ  تَهِ يَسْ يسوع  َّبَ  الر نَّ  وَلَكِ العالمة؟  هِيَ  ما  متى؟  العالَم:  ونِهايَةِ  الثّاني 
د!"  أَحَ لَّكُم  يُضِ أَنْ  ُوا  ذَر "إِحْ فَيقول:  كَثيرون،  م  وَهُ الل،  الضَّ أَوالدِ  ن  مِ احلَذَر  ذِ  َخْ ألِ تَالميذِهِ 
لَماءُ  العُ َهُ  وَّر حَ إِذ  طيرٌ،  خَ وضوعٌ  مَ وَ  هُ ر"  نْتَظَ الـمُ املسيحِ  جيءَ  "مَ دَثَ  حَ أَنَّ  لَمُ  يَعْ يَسوعُ  فَ
في  رار  وَأَشْ تِغاللِيِّنيَ  إِسْ أُناسٍ  قِبَلِ  ن  مِ وَّرُ  يُحَ وَسَ اهللا،  ابنُ  وَ  هُ هِ  صِ خْ بِشَ نونَ  ؤمِ مُ يرُ  الغَ
اهللاِ  نَ  مِ م،  هِ وَنُفوسِ م  قُلوبِهِ في  بِ  والرُّعْ َوفِ  اخل رِ  وَنَشْ النّاس  داعِ  خِ دَفِ  بِهَ تَقبَل،  سْ الـمُ
ماوِيّ  السَّ اآلبِ  َةِ  ويهُ صور تَشْ وَ  هُ  ، يَسوعُ نْهُ  مِ  ُ ذِّر يُحَ الَّذي  اللُ  الضَّ فَ هِ.  سيحِ مَ ن  وَمِ هِ  سِ نَفْ
احلَقّ.  اإلميانِ  نِ  وعَ اهللا  نِ  عَ ْتِعادِ  االب إِلى  ا،  تْمً حَ يُؤَدّي  َّا  ممِ ر،  البَشَ قولِ  عُ في  هِ  سيحِ مَ وَصورةِ 
دًّا  ا كبيرًا جِ مً ني اجلميع، بَلْ قِسْ بيرُ "كَثيرين" ال يَعْ لَّلني، فتَعْ ضَ الّنيَ وَالـمُ مُ الضَّ وَكَثيرونَ هُ

ر. نَ البَشَ مِ

نْ  دُثَ هذَا. ولكِ يَحْ أَنْ  بُدَّ  بُوا! فال  ْتَعِ تَر رُوا، ال  ْظُ أُن رُوب،  بَارِ حُ َخْ رُوبٍ وبِأ بِحُ ونَ  عُ مَ وْفَ تَسْ ٦ وسَ
د! ايَةُ بَعْ هَ تِ النِ لَيْسَ

تَّى، اكِنَ شَ اتٌ وزَالزِلُ في أَمَ اعَ جَ ْلَكَة، وتَكُونُ مَ لى ممَ ْلَكَةٌ عَ ة، وممَ لى أُمَّ ةٌ عَ ومُ أُمَّ تَقُ ٧ سَ
َاض. َّلُ اخملَ ٨ وهذَا كُلُّه أَو

ْدُث  حتَ زالَتْ  وَما  املاضي،  في  دَثَت  حَ لَطاملَا  كَونِيَّةٍ،  كَوارِثَ  ن  عَ شاهِدَ  مَ وِّرُ  تُصَ اآلياتُ  ذِهِ  هَ
نْعِ  ن صُ ها مِ ضُ دوثِها"، إِذ بَعْ ن حُ بَل. يَقولُ يسوع: "فَال بُدَّ مِ تَقْ سْ ا في الـمُ رُّ أَيْضً تَمِ تَسْ وَسَ
م  وإِذاللِهِ فاء  عَ الضُّ ر  البَشَ تِغاللِ  واسْ املشاكِلِ  أَنواعِ  كافَّةِ  تِراعِ  وَاخْ كاحلُروبِ  ر،  البَشَ
مُّ  هِ َمرُ الـمُ يَّة. أأل بيعِ َتَهُ الطَّ ةِ كَوكَبِ األَرض وَدَور بيعَ ن طَ وَ مِ ر، هُ ها اآلخَ ضُ هادِهِم. وَبَعْ طِّ وَاضْ
َّها  َن اذا؟ ألِ ب. ملِ ْتَعِ َّ نَخافَ وَأَال نَر : أَال وَ ذِهِ األَحداث هُ َّبُّ يَسوع، أَمامَ هَ نَّا الر لُبُهُ مِ الَّذي يُريدُهُ وَيَطْ

نَ  َّهُ مِ َن يا. كَما نَرى، أ كَاتولُوجْ نِ النِّهايَات أَو اإلِسْ رَةٍ عَ بَاشَ الماتٍ مُ طِي عَ بَالت وَال يُعْ تَقْ سْ الـمُ
ةٌ  رْضَ عُ وَ  هُ وَالرُّموز،   َ وَر الصُّ لُ  مِ تَعْ يَسْ الَّذي  اآلدابِ  نَ  مِ النَّوْعُ  ذا  هَ أَنَّ  إِلى  ر،  النَّظَّ تِ  لَفْ اجلَدِيرِ 

ْلِيلِ رُموزِهِ. نْ خِاللِ حتَ ط، مِ ، فَقَ مُ هَ رُ وَيُفْ سَّ َدَبُ النَّبَوِيُّ - الرُّؤيَوِيُّ يُفَ األ ويه. فَ ريفِ وَالتَّشْ لِلتَّحْ

شرح اآليات
يْكَل. يَةِ الهَ ْنِ َب رَهُ إِلى أ يذُهُ يَلْفِتُونَ نَظَ نهُ تَالمِ دَنَا مِ ى. فَ ضَ يْكَلِ ومَ نَ الهَ وعُ مِ رَجَ يَسُ ١ خَ

 َّ رٍ إِال جَ لى حَ رٌ عَ جَ نَا حَ رُونَ هذَا كُلَّهُ؟ أَحلَقَّ أَقُولُ لَكُم: لَنْ يُتْرَكَ هُ م: «أَال تَنْظُ ابَ وقَالَ لَهُ َجَ أ ٢ فَ
ض». ويُنْقَ

نيَ  تَمِّ هْ مُ التَّالميذَ  فُ  يَصِ فَ ة.  قَ َّحِ الال بَةِ  طْ لِلْخِ َّتَنيْ  يري ْضِ حتَ  ِ بِآيَتَنيْ هُ  نَصَّ تّى  مَ يليُّ  اإلِجنْ يَبْدَأُ 
بَعيدًا،  ْضي  وَميَ يْكَلِ  الهَ نَ  رُجُ مِ يَخْ بَلْ  البَتَّة،  بِها  آبِهٍ  يْرُ  غَ فَ يَسوعُ  َّبُّ  الر ا  أَمَّ  ، يْكَلْ الهَ يَةِ  ْنِ َب ِأ ب
يُلْفِتُ  يلِيُّ  أَإلِجنْ ذا،  فِهِ هَ بِوَصْ كان.  ذا الـمَ إِلى هَ َبَدًا  أ يَعودَ  وَلَنْ  رَ  إِلى مكَانٍ آخَ ا  هً تَّجِ َّهُ مُ َن كَأ
رى  يَّةٌ (التَّالميذ)، وَأُخْ ْضِ دَةٌ أَر ر، واحِ ِ لِلْنَّظَ تَنيْ هَ َّل، هو أَنَّ لِهذا النَّصّ وِجْ َو رَيْن: أأل رَنا إِلى أَمْ نَظَ
لى أَنَّ  َّنِ عَ ا، واللَّذانِ يَدُال عً ضى" مَ ، مَ رجَ لَنيِ "خَ تِعمالُ الفِعْ وَ اسْ َّبِّ يَسوع. ألثّاني، هُ ةٌ بِالر خاصَّ
ها فيهِ.  اشَ داث الَّتي عَ َبَد، تَارِكًا وَراءَهُ كُلّ الذِّكْرَيات وَاألَحْ يْكَل إِلى األ ر الهَ جَ َّبَّ يَسوعَ هَ الر
رَ  جَ هَ يكَل  الهَ يِّدُ  فَسَ كان.  الـمَ ذا  لِهَ َّفْض  والر ف  بِاألَسَ عورٍ  شُ لى  عَ تَدُلُّ  هِ  روجِ خُ ةُ  ريقَ فَطَ

يكَلَهُ الى األبد. هَ
ا،  أَيْضً يَسوعَ  تِمامِ  اهْ َذْبِ  جلِ ونَ  عَ وَيَسْ تِها  مَ ظَ وَعَ يْكَلِ  الهَ يَةِ  ْنِ َب ِأ ب بونَ  جَ عْ مُ التَّالميذُ  وَبَيْنَما 
نَا  َّةٍ، يَقول: "أَحلَقَّ أَقولُ لَكُم: لَنْ يُتْرَكَ هُ باراتٍ نَبَوِي يَّة وبِعِ بَلِ تَقْ سْ ة الـمُ وَ بِاحلَقيقَ م هُ يُجاوِبُهُ
ذِهِ  يْكَلِ التّام. هَ رابِ الهَ يُنْبِئُ تَالميذَهُ بِخَ ذا، يَسوعُ  وْلِهِ هَ بِقَ ض".  َّ ويُنْقَ إِال رٍ  جَ لى حَ رٌ عَ جَ حَ
تّى اليَومَ في  يْكَلِ حَ وَ واقِعُ الهَ ذا هُ نَة ٧٠م. على يَدِ الرّومان، وهَ يًّا سَ ت تاريخِ قَ َقَّ النُّبوءَةُ حتَ

ثَرَة. بَعْ َتُهُ مُ ل، وحِجار رٌ بِالكامِ دَمَّ وَ مُ ليم، إِذ هُ أُورَشَ

تَى يَكُونُ  رَادٍ قَائِلني: «قُلْ لَنَا مَ ْفِ يذُ على ان نْهُ التَالمِ بَلِ الزَيتُون، دَنَا مِ لى جَ الِسٌ عَ وَ جَ ا هُ ٣ وفيمَ
الَم؟». ايَةِ العَ يئِكَ ونِهَ جِ ةُ مَ المَ ا هِيَ عَ هذَا، ومَ

لى  يَدُلُّ عَ َّيتون،  الز بَلِ  إِلى جَ يكَلِ  الهَ نَ  أَي مِ  ، عَ تالميذِهِ يَسوع مَ َّبِّ  الر لِقاءِ  كان  يرَ مَ تَغيِ إِنَّ 
م. أَرادُوهُ  هِ لِّمِ عَ عَ مُ ْفِرادٍ مَ لى ان َتَهُ عَ عاجلَ وضوع، أَرادَ التّالميذُ مُ ذا الـمَ ديد. هَ وضوعٍ جَ بِدايَةِ مَ
تَقبَل.  سْ لَمُ الـمُ دَهُ يَعْ ر، إِذِ اهللاُ وَحْ ةِ البَشَ فَ رِ عْ ن مَ رُجُ عَ وضوعٌ يَخْ َّهُ مَ َن م أ هِ لْمِ رِّيًّا، لِعِ ديثًا سِ حَ
ذا  لى هَ رَح عَ ؤالُ الَّذي يُطْ السُّ دَهُ، فَ أنِ اهللاِ وَحْ نْ شَ ريبِ وَالبَعيد، مِ دِ، القَ ةُ الغَ فَ رِ عْ إِذا كَانَت مَ فَ
ن نِهايَةِ العالَم؟"  جيئِهِ وَعَ ةِ مَ المَ ن زَمانِ وَعَ فُ يَسوعُ لِتالميذِهِ عَ يَكْشِ لْ سَ وَ: "هَ النَّصّ هُ
 ّ ماوات، إِال الئِكَةُ السَّ د، وال مَ ما أَحَ فُهُ رِ ةُ فَال يَعْ اعَ َنَّ "ذَلِكَ اليَومُ وَتِلْكَ السَّ َّ. أل وَ كَال أجلَوابُ هُ
ماء  ةٌ في السَّ المَ رُ عَ هَ تَظْ جيءِ يَسوع، فَسَ ةِ مَ المَ بَةِ لِعَ ا بِالنِّسْ دَهُ" متى ٦٣/٢٤. أَمّ اآلبُ وَحْ



تدمير الهيكل ونهاية األزمنة
(متّى ٢٤/ ١-١٤)

يْكَل. يَةِ الهَ ْنِ َب رَهُ إِلى أ يذُهُ يَلْفِتُونَ نَظَ نهُ تَالمِ دَنَا مِ ى. فَ ضَ يْكَلِ ومَ نَ الهَ وعُ مِ رَجَ يَسُ ١ خَ
 َّ رٍ إِال جَ لى حَ رٌ عَ جَ نَا حَ رُونَ هذَا كُلَّهُ؟ أَحلَقَّ أَقُولُ لَكُم: لَنْ يُتْرَكَ هُ م: «أَال تَنْظُ ابَ وقَالَ لَهُ َجَ أ ٢ فَ

ض». ويُنْقَ
تَى يَكُونُ  رَادٍ قَائِلني: «قُلْ لَنَا مَ ْفِ يذُ على ان نْهُ التَالمِ بَلِ الزَيتُون، دَنَا مِ لى جَ الِسٌ عَ وَ جَ ا هُ ٣ وفيمَ

الَم؟». ايَةِ العَ يئِكَ ونِهَ جِ ةُ مَ المَ ا هِيَ عَ هذَا، ومَ
د! لَّكُم أَحَ ُوا أَنْ يُضِ ذَر م: «إِحْ وعُ وقَالَ لَهُ ابَ يَسُ َجَ أ ٤ فَ

ين. لُّونَ الكَثِيرِ يح! ويُضِ َسِ وَ امل َنَا هُ ي قَائِلني: «أ مِ ْتُونَ بِاسْ أ يَ ٥ فكَثِيرُونَ سَ
نْ  دُثَ هذَا. ولكِ يَحْ أَنْ  بُدَّ  بُوا! فال  ْتَعِ تَر رُوا، ال  ْظُ أُن رُوب،  بَارِ حُ َخْ رُوبٍ وبِأ بِحُ ونَ  عُ مَ وْفَ تَسْ ٦ وسَ

د! ايَةُ بَعْ هَ تِ النِ لَيْسَ
تَّى، اكِنَ شَ اتٌ وزَالزِلُ في أَمَ اعَ جَ ْلَكَة، وتَكُونُ مَ لى ممَ ْلَكَةٌ عَ ة، وممَ لى أُمَّ ةٌ عَ ومُ أُمَّ تَقُ ٧ سَ

َاض. َّلُ اخملَ ٨ وهذَا كُلُّه أَو
ي. مِ لِ اسْ نْ أَجْ ِ مِ ُممَ يعُ األ مِ كُم جَ ضُ تُلُونَكُم، ويُبْغِ يق، ويَقْ ونَكُم إِلى الضِ لِمُ ينَئِذٍ يُسْ ٩ حِ
ا. ضً م بَعْ هُ ضُ ضُ بَعْ ا، ويُبْغِ ضً م بَعْ هُ ضُ لِمُ بَعْ َان، ويُسْ نِ اإلِميْ ْتَدُّ الكَثِيْرُونَ عَ ينَئِذٍ يَر ١٠ وحِ

ين. لُّونَ الكَثِيرِ ْبِيَاءُ كَذَبَةٌ كَثِيرُونَ ويُضِ َن ومُ أ ١١ ويَقُ
بَّةُ الكَثِيْرين. حَ تُرُ مَ ١٢ ولِكَثْرَةِ اإلِثْمِ تَفْ

لُصْ. ايَةِ يَخْ هَ ْ إِلى النِ بِر نْ يَصْ ١٣ ومَ
ايَة». هَ ْتِي النِ ، وحينَئِذٍ تَأ ُممَ يعِ األ َمِ ادَةً جلِ هَ ا شَ كُونَةِ كُلِّهَ َسْ َلَكُوتِ هذا في امل يلِ امل ١٤ ويُكْرَزُ بِإِجنْ

مقدّمة
َّبِّ  يئِ الر جِ رِّ مَ وصِ في سِ لِيب، لِلْغَ دَ عيدِ الصَّ دِ الثَّاني بَعْ َحَ ارونِيَّةَ تَدْعونَا، فِي األ تَنا الـمَ إِنَّ كَنيسَ
تّى، والَّتي  بَةِ النِّهاياتِ لِإلِجنيلِيِّ مَ نْ خِطْ ، مِ ُ نَصَّ اليَومِ تار تَخْ الَم. فَ لُولِهِ في العَ يَسوعَ وَعالماتِ حُ
َدَبِيَّةِ، الَّتي  نَ النُّصوصِ األ ديدًا مِ ا جَ لَيْنا نَوعً رِضُ عَ تَعْ ليم وَنِهايَةِ العالَم. فَ نْ دَمارِ أُورَشَ دَّثُ عَ تَتَحَ
نَ النُّصوص. إِذْ إنَّ  ذا النَّوع مِ ، هَ مْ هَ رَأ وكَيْفَ نَفْ ا نَقْ لَيْنا إِذًا، االنتِبَاه ملِ عَ عُ بنيَ النُّبوءَةِ وَالرُّؤيَا. فَ ْمَ جتَ
نِ  عَ ةً  دَقيقَ ُؤًى  ر فُ  يَصِ وال  وِّرُ  يُصَ ال  كَما  ةٍ،  دَقيقَ يَّةٍ  تاريخِ داثٍ  َحْ بِأ يُنْبِئُ  ال   ، النَّصّ هذا 

رازَةَ  نَ الكِ لِ ، لِتُعْ ةٍ لِمَ ظْ رَةٍ وَمُ دَمِّ َوادِثَ مُ النٍ حلِ دِ إِعْ نْ بَعْ ، إِذ تَأتي مِ ذِهِ اآليَةُ هِيَ فُجائِيَّةٌ غَريبَةٌ هَ
مِ يَسوع (آ٩)،  ننيَ بِاسْ ضنيَ لِلمؤمِ بْغِ ُ الَّذينَ كَانوا قَبْالً مُ ُممَ كونَةِ كُلِّها. وَاأل يل في املسْ بِاإلِجنْ
ْتِصارِ  الن ةٌ  المَ عَ وَ  هَ احلَقّ،  اإلِميان  في   ِ ُممَ األ تِراكُ  فَاشْ يَسوع.  يلِ  ِجنْ إلِ هودٍ  شُ إِلى  وَّلونَ  يَتَحَ سَ
ةَ  احلَقيقَ وا  فُ اكْتَشَ ُمم،  األ أَي  م  هُ سَ ْفُ أَن الّنيَ  الضَّ َنَّ،  أل كُلِّها.  كونَةِ  سْ الـمَ على  اهللاِ  لَكوتِ  مَ
مُ الَّذي بِهِ يَنَالُ  وَ االِسْ مَ يَسوع هُ َنَّ اسْ كونَةِ بِأ هادَةٍ أَمامَ املسْ حُ شَ دَقُ وَأَوضَ ذِهِ أَصْ ْتَدُّوا، وَهَ وَار
امِ  ةِ إِلى النُّور. وَحنيَ متَ لْمَ نَ الظُّ لوا مِ ْتَقَ م ان َّهُ َن ِ ال غِشَّ فيها، أل ُممَ هادَةُ األ َالص. فَشَ اجلَميعُ اخل
فيهِ  ْلِكُ  ميَ دٍ  هْ لِعَ بِدايَةٌ  هِيَ  التّي  النِّهايَةُ  تَأتِي  سَ ط،  فقَ حينَها   ، يلِ بِاإلِجنْ رازَةِ  الكِ ذِهِ  هَ

ميع. ةُ لِلجَ لَكوتُ احلَقّ وَاحلَياةُ احلَقَّ الـمَ

خالصة روحيّة
روبٍ في  عُ بِحُ مَ نَسْ ع، فَ مَ الَمِ أَجْ نَا وَفي العَ نِ ، في وَطَ نا اليَومَ ذا النَّصّ يُحاكِي واقِعَ نَرَى أَنَّ هَ
 . َرضِ األ بُقاعِ  في  يِّنيَ  سيحِ لِلـمَ هاداتٍ  وبِاضطِّ رى،  أُخْ نَ  أَماكِ في  يَضاناتٍ  وفَ وَبِزَالزِلَ  كانٍ  مَ
نْ  ، ال بُدَّ مِ يَّةٌ يَقولُ النَّصّ بيعِ ٌ طَ ذهِ أُمور نَ األَرض. وَهَ ا كَبيرَة مِ النِ أَقْسامً مَ َوفُ يَشْ ُ وَاخل الدَّمار فَ
دونَ النَّاسَ  م كُثُر، يَعِ الون فَهُ حاءُ الدَّجَّ سَ ا الـمُ ْديدِها. أَمَّ َةِ احلَياةِ وَجتَ نْ دَور ْءٌ مِ ز َّها جِ َن دوثِها أل حُ
ؤالُ الَّذي  السُّ م. فَ نْهُ لَّونَ عَ م وَيَتَخَ لُّونَهُ تَغِ ، وَفي النِّهايَةِ يَسْ م بِاملالِ تَرونَ إِميانَهُ بِالكَذِب وَيَشْ
َنَّ اهللاَ  ُضوع، أَمْ نَثْبُتُ في إِميانِنا واثِقنيَ بِأ وفِ وَاخل لِمُ لِلخَ تَسْ لْ نَسْ وَ: هَ نا هُ سِ ْفُ لى أَن هُ عَ رَحُ نَطْ
َالص؟ كَيْفَ  بْرِ لِنَنالَ اخل مُ بِالصَّ تَصِ ن إميانِنا، أَم نَعْ ْتَدُّ عَ لْ نَر ب؟ هَ ناسِ لُ في الوَقْتِ الـمُ يَتَدَخَّ سَ
بُ  رِ ةٍ؟ أَم نَضطَّ مَ يْرٍ وَرَحْ المٍ وَخَ لَةَ سَ مَ لْ نَكونُ عَ نا؟ هَ نْ تاريخِ بَةِ مِ عْ تْرَةِ الصَّ ذِهِ الفَ نَعيشُ هَ
لُصْ".  ايَةِ يَخْ هَ ْ إِلى النِ بِر نْ يَصْ َّبُّ يَسوع: "ومَ لِمُ لِليَأس؟ يَقولُ الر تَسْ نا وَنَسْ مومِ رَقُ في هُ وَنَغْ
َبَةِ اخلوف،  حار بْرِ وَمُ يقاتِ بِالصَّ َوفَ وَالضِّ دَّ اخل بَة وَلْنَتَحَ عْ لَةِ الصَّ ذِهِ املرحَ لْنَكُنْ إِذًا أَبْطالَ هَ فَ

. َّبَّ آتٍ َنَّ الر أل

٤صفحة

ديدَة. ياةٍ جَ اض" أَي بِدايَةُ إِعالنِ وِالدَةِ حَ خَ الماتُ "بِدايَة الـمَ عَ
، والَّتي تُؤَدّي إلى الدَّمار  ساماتٍ ْقِ صائِب وَان روبٍ وَمَ ن حُ مُ إِذًا، أَنَّ ما يَحدُثُ في التّاريخ، مِ هَ نَفْ
ت  ْدُث. وَهِيَ لَيْسَ ن أَن حتَ َّةٌ وال بُدَّ مِ رورِي ٌ ضَ م أُمور ة، هُ لْمَ َوف والظُّ ب واخل ْتِشارِ الرُّعْ واملوت وان
اللُ وكَثُرَ فيهِ  رَ فيهِ الضَّ ْتَشَ لى أَنْقاضِ عالَمٍ قَدْ ان ديدَةٍ عَ ياةٍ جَ رِ حَ الماتٍ لِبُزوغِ فَجْ وى عَ سِ
ةِ  ِدْمَ وَ خلِ لُ في التّاريخ، هُ صَ رَة وَكُلُّ ما يَحْ نْتَصِ ا الـمُ ، أَنَّ احلياة هِيَ دائِمً نُالحِظُ . فَ لَّلونَ ضَ الـمُ

ديدَة. ياةٍ جَ النِّهايَةُ إِذًا، هِيَ بِدايَةُ حَ ا. فَ ْديدِهَ احلياة وَجتَ

ي. مِ لِ اسْ نْ أَجْ ِ مِ ُممَ يعُ األ مِ كُم جَ ضُ تُلُونَكُم، ويُبْغِ يق، ويَقْ ونَكُم إِلى الضِ لِمُ ينَئِذٍ يُسْ ٩ حِ
رُ تالميذَهُ.  هاد الَّذي يَنتَظِ َّبّ بِاالضطِّ ُ الر ها يَتَنَبّأ عَ ، إِذ مَ ل في النَّصّ صْ ذهِ اآليَةُ هيَ آيَةُ الفَ هَ
آالمَ  يَفوقُ  التّالميذ،  رُ  يَنتَظِ الَّذي  هاد  االضطِّ أَنَّ  نُالحِظُ  "يسوع".  هُ  اسمُ هوَ  هذا،  بَبُ  وسَ
م أَن  يقِ اخلارِجيّ، عليهِ يلِيّ في (آ ٦-٨). إِذ باإلِضافةِ الى الضّ َدَّثَ عنها اإلِجنْ اضِ الَّتي حتَ خَ الـمَ
إِذا  م. فَ م لَهُ م، حتّى قَتْلِهِ م لَهُ هِ م وَبُغْضِ لِ رَفضِ الناسِ لَهُ مُّ ا، لِتَحَ دِّينَ أيضً ستَعِ يَكُونوا مُ
مُ  سِ تَقْ ل الَّتي سَ صْ يَثبُتُ في إميانِه؟ لِذا، هذه آيَةُ الفَ نْ سَ مَ نْ يَتْبَعُ يَسوع، فَ صيرُ مَ كانَ هذا مَ
رينَ  نَاكِ رينَ  وَآخَ يَسوعَ  مِ  السْ املوت  تّى  حَ وَأَميننيَ  صادِقني  ننيَ  ؤمِ مُ  َ بَنيْ نَة،  املؤمِ ةُ  اجلماعَ

يِّني. قيقِ الِّني وَغَيْرَ حَ وَضَ

ا. ضً م بَعْ هُ ضُ ضُ بَعْ ا، ويُبْغِ ضً م بَعْ هُ ضُ لِمُ بَعْ َان، ويُسْ نِ اإلِميْ ْتَدُّ الكَثِيْرُونَ عَ ينَئِذٍ يَر ١٠ وحِ
ين. لُّونَ الكَثِيرِ ْبِيَاءُ كَذَبَةٌ كَثِيرُونَ ويُضِ َن ومُ أ ١١ ويَقُ

بَّةُ الكَثِيْرين. حَ تُرُ مَ ١٢ ولِكَثْرَةِ اإلِثْمِ تَفْ
لُصْ. ايَةِ يَخْ هَ ْ إِلى النِ بِر نْ يَصْ ١٣ ومَ

نُ إميانُ  تَحَ يُمْ مِ يَسوع، سَ نيَ باسْ نِ رُ املؤمِ هاد الَّذي يَنْتَظِ ةِ االضطِّ يقِ وبَشاعَ ا، لِكَثْرَةِ الضّ كْمً حُ
نَ  رَبًا مِ ا أَو هَ وفً يانَةِ خَ رِ وَلِلْخِ لِمونَ لِلكُفْ تَسْ يَسْ نَة. و"كثيرونَ" سَ ةِ املؤمِ ردٍ منَ اجلَماعَ كُلِّ فَ
اللِ  ريقَ الضَّ تارونَ طَ يَخْ َنَّ الكَثيرينَ سَ يَكْثُرُ اإلِثْمُ ألِ ا، سَ تْمً ديد. فَحَ هادِ الشَّ يقِ واالضطِّ الضّ
تورِ  الفُ نَ  مِ وٍّ  جَ كَذا  هَ وفي  الكَذِب.  أنبياءِ  وَراءَ  وسائِرينَ  يسوع  َّبَّ  الر رينَ  نَاكِ ل،  هْ السَّ
يبُ  وَيَغِ اليَأسُ  مِ  لَيْهِ عَ يْطِرُ  وَيُسَ النّاس  قُلوبِ  في  احملبَّةُ  صُ  تَنْقُ سَ الل،  لِلضَّ تِسالمِ  واالسْ
ريقِ  ني، الثَّبَاتُ في اإلِميانِ وَفي طَ بْرُ يَعْ . أَلصَّ بْرِ مونَ بِالصَّ تَصِ َّ لِلَّذينَ يَعْ ، إِال الصَ اء. وال خَ َّجَ الر
ا،  أَيْضً ني  يَعْ بْرُ  ألصَّ يَّة.  اخلارِجِ راباتِ  وَاالضطِّ هادِ  طِّ االضْ رَغْمَ  يل  اإلِجنْ في  َّبِّ  الر وَوَصايَا  احلَقِّ 
 َّ لِئَال بِ،  الرُّعْ رَ  شاعِ وَمَ اخملاوِفِ  َبَةُ  حار وَمُ المِ  والسَّ دوءِ  الهُ في  وَالثَّباتُ  الةِ  بِالصَّ تِصامُ  أَالعْ
َّهُ أَمنيٌ. َن ، أل َّبِّ بِرَجاءٍ ُ الر ْتِظار ْتِظار، إِن ي االن نِ بْرُ يَعْ . والصَّ َّبّ مِ بِالر تَصِ عْ لْبِ الـمُ لى القَ يْطِرَ عَ تُسَ

ايَة». هَ ْتِي النِ ، وحينَئِذٍ تَأ ُممَ يعِ األ َمِ ادَةً جلِ هَ ا شَ كُونَةِ كُلِّهَ َسْ َلَكُوتِ هذا في امل يلِ امل ١٤ ويُكْرَزُ بِإِجنْ

م،  فَهُ رِ نَعْ أَن  لَنا  وَلَيْسَ  اآلب  يَدِ اهللاِ  م في  هُ الماتِهِ  وَعَ د  الغَ أَنَّ  إِذًا،  تَنْتِجُ  نَسْ (متى ٣٠/٢٤). 
م. رينَ لَهُ اضِ ط، أَنْ نُثابِرَ وَنَكونَ حَ ي فَقَ ضِ ُنا يَقْ دَور فَ

نِهايَةَ  نُ  لِ يُعْ سَ يَسوع  َّبِّ  الر جيءُ  مَ لْ  "هَ نا:  أَمامَ النَّصُّ  هُ  عُ يَضَ رَ  آخَ اؤُلٍ  تَسَ إِلى  ةِ  بِاإلِضافَ
ة؟"  َليقَ ذا الكَوكَب، ولِكُلِّ اخل لى هَ يِّ عَ رِ دًّا وَنِهايَةً لِلوجودِ البَشَ عُ حَ يَضَ العالَم؟ أَيْ أَنَّ اهللا سَ

ذا؟ نا هَ ني كَلِمة "نِهايَة" في نَصِّ ماذا تَعْ
ذِهِ  تى؟ ماذا وَكَيف؟ وَهَ بَل، مَ تَقْ سْ ةِ الـمُ فَ رِ عْ مَ تِمامَ التَّالميذِ بـِ ُ اهْ وِّر ذِهِ اآليَةُ تُصَ تّى اآلن، هَ حَ
وَماذا  غَدًا،  رُنا  يَنْتَظِ ما  ةَ  فَ عرِ مَ وَنَرْغَبُ  نُريدُ  ا.  ميعً جَ نحنُ  نْدَنا  عِ ا،  أَيضً وجودَةٌ  مَ َّغْبَةُ  الر

نني. نذُ آالفِ السِّ كُنُ فيهِ مُ ل بِهذا الكوكَب الَّذي نَسْ صَ يَحْ سَ

د! لَّكُم أَحَ ُوا أَنْ يُضِ ذَر م: «إِحْ وعُ وقَالَ لَهُ ابَ يَسُ َجَ أ ٤ فَ
ين. لُّونَ الكَثِيرِ يح! ويُضِ َسِ وَ امل َنَا هُ ي قَائِلني: «أ مِ ْتُونَ بِاسْ أ يَ ٥ فكَثِيرُونَ سَ

جيئِهِ  نِ مَ ن زَمَ ، عَ لَةِ تَالميذِهِ ئِ لى أَسْ وابًا عَ تُؤَلِّفُ جَ َّبِّ يَسوع سَ تَرَضِ أَنَّ كَلِماتَ الر فْ نَ الـمُ مِ
وَةِ  بِدَعْ وابَهُ  جَ لُّ  تَهِ يَسْ يسوع  َّبَ  الر نَّ  وَلَكِ العالمة؟  هِيَ  ما  متى؟  العالَم:  ونِهايَةِ  الثّاني 
د!"  أَحَ لَّكُم  يُضِ أَنْ  ُوا  ذَر "إِحْ فَيقول:  كَثيرون،  م  وَهُ الل،  الضَّ أَوالدِ  ن  مِ احلَذَر  ذِ  َخْ ألِ تَالميذِهِ 
لَماءُ  العُ َهُ  وَّر حَ إِذ  طيرٌ،  خَ وضوعٌ  مَ وَ  هُ ر"  نْتَظَ الـمُ املسيحِ  جيءَ  "مَ دَثَ  حَ أَنَّ  لَمُ  يَعْ يَسوعُ  فَ
في  رار  وَأَشْ تِغاللِيِّنيَ  إِسْ أُناسٍ  قِبَلِ  ن  مِ وَّرُ  يُحَ وَسَ اهللا،  ابنُ  وَ  هُ هِ  صِ خْ بِشَ نونَ  ؤمِ مُ يرُ  الغَ
اهللاِ  نَ  مِ م،  هِ وَنُفوسِ م  قُلوبِهِ في  بِ  والرُّعْ َوفِ  اخل رِ  وَنَشْ النّاس  داعِ  خِ دَفِ  بِهَ تَقبَل،  سْ الـمُ
ماوِيّ  السَّ اآلبِ  َةِ  ويهُ صور تَشْ وَ  هُ  ، يَسوعُ نْهُ  مِ  ُ ذِّر يُحَ الَّذي  اللُ  الضَّ فَ هِ.  سيحِ مَ ن  وَمِ هِ  سِ نَفْ
احلَقّ.  اإلميانِ  نِ  وعَ اهللا  نِ  عَ ْتِعادِ  االب إِلى  ا،  تْمً حَ يُؤَدّي  َّا  ممِ ر،  البَشَ قولِ  عُ في  هِ  سيحِ مَ وَصورةِ 
دًّا  ا كبيرًا جِ مً ني اجلميع، بَلْ قِسْ بيرُ "كَثيرين" ال يَعْ لَّلني، فتَعْ ضَ الّنيَ وَالـمُ مُ الضَّ وَكَثيرونَ هُ

ر. نَ البَشَ مِ

نْ  دُثَ هذَا. ولكِ يَحْ أَنْ  بُدَّ  بُوا! فال  ْتَعِ تَر رُوا، ال  ْظُ أُن رُوب،  بَارِ حُ َخْ رُوبٍ وبِأ بِحُ ونَ  عُ مَ وْفَ تَسْ ٦ وسَ
د! ايَةُ بَعْ هَ تِ النِ لَيْسَ

تَّى، اكِنَ شَ اتٌ وزَالزِلُ في أَمَ اعَ جَ ْلَكَة، وتَكُونُ مَ لى ممَ ْلَكَةٌ عَ ة، وممَ لى أُمَّ ةٌ عَ ومُ أُمَّ تَقُ ٧ سَ
َاض. َّلُ اخملَ ٨ وهذَا كُلُّه أَو

ْدُث  حتَ زالَتْ  وَما  املاضي،  في  دَثَت  حَ لَطاملَا  كَونِيَّةٍ،  كَوارِثَ  ن  عَ شاهِدَ  مَ وِّرُ  تُصَ اآلياتُ  ذِهِ  هَ
نْعِ  ن صُ ها مِ ضُ دوثِها"، إِذ بَعْ ن حُ بَل. يَقولُ يسوع: "فَال بُدَّ مِ تَقْ سْ ا في الـمُ رُّ أَيْضً تَمِ تَسْ وَسَ
م  وإِذاللِهِ فاء  عَ الضُّ ر  البَشَ تِغاللِ  واسْ املشاكِلِ  أَنواعِ  كافَّةِ  تِراعِ  وَاخْ كاحلُروبِ  ر،  البَشَ
مُّ  هِ َمرُ الـمُ يَّة. أأل بيعِ َتَهُ الطَّ ةِ كَوكَبِ األَرض وَدَور بيعَ ن طَ وَ مِ ر، هُ ها اآلخَ ضُ هادِهِم. وَبَعْ طِّ وَاضْ
َّها  َن اذا؟ ألِ ب. ملِ ْتَعِ َّ نَخافَ وَأَال نَر : أَال وَ ذِهِ األَحداث هُ َّبُّ يَسوع، أَمامَ هَ نَّا الر لُبُهُ مِ الَّذي يُريدُهُ وَيَطْ

نَ  َّهُ مِ َن يا. كَما نَرى، أ كَاتولُوجْ نِ النِّهايَات أَو اإلِسْ رَةٍ عَ بَاشَ الماتٍ مُ طِي عَ بَالت وَال يُعْ تَقْ سْ الـمُ
ةٌ  رْضَ عُ وَ  هُ وَالرُّموز،   َ وَر الصُّ لُ  مِ تَعْ يَسْ الَّذي  اآلدابِ  نَ  مِ النَّوْعُ  ذا  هَ أَنَّ  إِلى  ر،  النَّظَّ تِ  لَفْ اجلَدِيرِ 

ْلِيلِ رُموزِهِ. نْ خِاللِ حتَ ط، مِ ، فَقَ مُ هَ رُ وَيُفْ سَّ َدَبُ النَّبَوِيُّ - الرُّؤيَوِيُّ يُفَ األ ويه. فَ ريفِ وَالتَّشْ لِلتَّحْ

شرح اآليات
يْكَل. يَةِ الهَ ْنِ َب رَهُ إِلى أ يذُهُ يَلْفِتُونَ نَظَ نهُ تَالمِ دَنَا مِ ى. فَ ضَ يْكَلِ ومَ نَ الهَ وعُ مِ رَجَ يَسُ ١ خَ

 َّ رٍ إِال جَ لى حَ رٌ عَ جَ نَا حَ رُونَ هذَا كُلَّهُ؟ أَحلَقَّ أَقُولُ لَكُم: لَنْ يُتْرَكَ هُ م: «أَال تَنْظُ ابَ وقَالَ لَهُ َجَ أ ٢ فَ
ض». ويُنْقَ

نيَ  تَمِّ هْ مُ التَّالميذَ  فُ  يَصِ فَ ة.  قَ َّحِ الال بَةِ  طْ لِلْخِ َّتَنيْ  يري ْضِ حتَ  ِ بِآيَتَنيْ هُ  نَصَّ تّى  مَ يليُّ  اإلِجنْ يَبْدَأُ 
بَعيدًا،  ْضي  وَميَ يْكَلِ  الهَ نَ  رُجُ مِ يَخْ بَلْ  البَتَّة،  بِها  آبِهٍ  يْرُ  غَ فَ يَسوعُ  َّبُّ  الر ا  أَمَّ  ، يْكَلْ الهَ يَةِ  ْنِ َب ِأ ب
يُلْفِتُ  يلِيُّ  أَإلِجنْ ذا،  فِهِ هَ بِوَصْ كان.  ذا الـمَ إِلى هَ َبَدًا  أ يَعودَ  وَلَنْ  رَ  إِلى مكَانٍ آخَ ا  هً تَّجِ َّهُ مُ َن كَأ
رى  يَّةٌ (التَّالميذ)، وَأُخْ ْضِ دَةٌ أَر ر، واحِ ِ لِلْنَّظَ تَنيْ هَ َّل، هو أَنَّ لِهذا النَّصّ وِجْ َو رَيْن: أأل رَنا إِلى أَمْ نَظَ
لى أَنَّ  َّنِ عَ ا، واللَّذانِ يَدُال عً ضى" مَ ، مَ رجَ لَنيِ "خَ تِعمالُ الفِعْ وَ اسْ َّبِّ يَسوع. ألثّاني، هُ ةٌ بِالر خاصَّ
ها فيهِ.  اشَ داث الَّتي عَ َبَد، تَارِكًا وَراءَهُ كُلّ الذِّكْرَيات وَاألَحْ يْكَل إِلى األ ر الهَ جَ َّبَّ يَسوعَ هَ الر
رَ  جَ هَ يكَل  الهَ يِّدُ  فَسَ كان.  الـمَ ذا  لِهَ َّفْض  والر ف  بِاألَسَ عورٍ  شُ لى  عَ تَدُلُّ  هِ  روجِ خُ ةُ  ريقَ فَطَ

يكَلَهُ الى األبد. هَ
ا،  أَيْضً يَسوعَ  تِمامِ  اهْ َذْبِ  جلِ ونَ  عَ وَيَسْ تِها  مَ ظَ وَعَ يْكَلِ  الهَ يَةِ  ْنِ َب ِأ ب بونَ  جَ عْ مُ التَّالميذُ  وَبَيْنَما 
نَا  َّةٍ، يَقول: "أَحلَقَّ أَقولُ لَكُم: لَنْ يُتْرَكَ هُ باراتٍ نَبَوِي يَّة وبِعِ بَلِ تَقْ سْ ة الـمُ وَ بِاحلَقيقَ م هُ يُجاوِبُهُ
ذِهِ  يْكَلِ التّام. هَ رابِ الهَ يُنْبِئُ تَالميذَهُ بِخَ ذا، يَسوعُ  وْلِهِ هَ بِقَ ض".  َّ ويُنْقَ إِال رٍ  جَ لى حَ رٌ عَ جَ حَ
تّى اليَومَ في  يْكَلِ حَ وَ واقِعُ الهَ ذا هُ نَة ٧٠م. على يَدِ الرّومان، وهَ يًّا سَ ت تاريخِ قَ َقَّ النُّبوءَةُ حتَ

ثَرَة. بَعْ َتُهُ مُ ل، وحِجار رٌ بِالكامِ دَمَّ وَ مُ ليم، إِذ هُ أُورَشَ

تَى يَكُونُ  رَادٍ قَائِلني: «قُلْ لَنَا مَ ْفِ يذُ على ان نْهُ التَالمِ بَلِ الزَيتُون، دَنَا مِ لى جَ الِسٌ عَ وَ جَ ا هُ ٣ وفيمَ
الَم؟». ايَةِ العَ يئِكَ ونِهَ جِ ةُ مَ المَ ا هِيَ عَ هذَا، ومَ

لى  يَدُلُّ عَ َّيتون،  الز بَلِ  إِلى جَ يكَلِ  الهَ نَ  أَي مِ  ، عَ تالميذِهِ يَسوع مَ َّبِّ  الر لِقاءِ  كان  يرَ مَ تَغيِ إِنَّ 
م. أَرادُوهُ  هِ لِّمِ عَ عَ مُ ْفِرادٍ مَ لى ان َتَهُ عَ عاجلَ وضوع، أَرادَ التّالميذُ مُ ذا الـمَ ديد. هَ وضوعٍ جَ بِدايَةِ مَ
تَقبَل.  سْ لَمُ الـمُ دَهُ يَعْ ر، إِذِ اهللاُ وَحْ ةِ البَشَ فَ رِ عْ ن مَ رُجُ عَ وضوعٌ يَخْ َّهُ مَ َن م أ هِ لْمِ رِّيًّا، لِعِ ديثًا سِ حَ
ذا  لى هَ رَح عَ ؤالُ الَّذي يُطْ السُّ دَهُ، فَ أنِ اهللاِ وَحْ نْ شَ ريبِ وَالبَعيد، مِ دِ، القَ ةُ الغَ فَ رِ عْ إِذا كَانَت مَ فَ
ن نِهايَةِ العالَم؟"  جيئِهِ وَعَ ةِ مَ المَ ن زَمانِ وَعَ فُ يَسوعُ لِتالميذِهِ عَ يَكْشِ لْ سَ وَ: "هَ النَّصّ هُ
 ّ ماوات، إِال الئِكَةُ السَّ د، وال مَ ما أَحَ فُهُ رِ ةُ فَال يَعْ اعَ َنَّ "ذَلِكَ اليَومُ وَتِلْكَ السَّ َّ. أل وَ كَال أجلَوابُ هُ
ماء  ةٌ في السَّ المَ رُ عَ هَ تَظْ جيءِ يَسوع، فَسَ ةِ مَ المَ بَةِ لِعَ ا بِالنِّسْ دَهُ" متى ٦٣/٢٤. أَمّ اآلبُ وَحْ



تدمير الهيكل ونهاية األزمنة
(متّى ٢٤/ ١-١٤)

يْكَل. يَةِ الهَ ْنِ َب رَهُ إِلى أ يذُهُ يَلْفِتُونَ نَظَ نهُ تَالمِ دَنَا مِ ى. فَ ضَ يْكَلِ ومَ نَ الهَ وعُ مِ رَجَ يَسُ ١ خَ
 َّ رٍ إِال جَ لى حَ رٌ عَ جَ نَا حَ رُونَ هذَا كُلَّهُ؟ أَحلَقَّ أَقُولُ لَكُم: لَنْ يُتْرَكَ هُ م: «أَال تَنْظُ ابَ وقَالَ لَهُ َجَ أ ٢ فَ

ض». ويُنْقَ
تَى يَكُونُ  رَادٍ قَائِلني: «قُلْ لَنَا مَ ْفِ يذُ على ان نْهُ التَالمِ بَلِ الزَيتُون، دَنَا مِ لى جَ الِسٌ عَ وَ جَ ا هُ ٣ وفيمَ

الَم؟». ايَةِ العَ يئِكَ ونِهَ جِ ةُ مَ المَ ا هِيَ عَ هذَا، ومَ
د! لَّكُم أَحَ ُوا أَنْ يُضِ ذَر م: «إِحْ وعُ وقَالَ لَهُ ابَ يَسُ َجَ أ ٤ فَ

ين. لُّونَ الكَثِيرِ يح! ويُضِ َسِ وَ امل َنَا هُ ي قَائِلني: «أ مِ ْتُونَ بِاسْ أ يَ ٥ فكَثِيرُونَ سَ
نْ  دُثَ هذَا. ولكِ يَحْ أَنْ  بُدَّ  بُوا! فال  ْتَعِ تَر رُوا، ال  ْظُ أُن رُوب،  بَارِ حُ َخْ رُوبٍ وبِأ بِحُ ونَ  عُ مَ وْفَ تَسْ ٦ وسَ

د! ايَةُ بَعْ هَ تِ النِ لَيْسَ
تَّى، اكِنَ شَ اتٌ وزَالزِلُ في أَمَ اعَ جَ ْلَكَة، وتَكُونُ مَ لى ممَ ْلَكَةٌ عَ ة، وممَ لى أُمَّ ةٌ عَ ومُ أُمَّ تَقُ ٧ سَ

َاض. َّلُ اخملَ ٨ وهذَا كُلُّه أَو
ي. مِ لِ اسْ نْ أَجْ ِ مِ ُممَ يعُ األ مِ كُم جَ ضُ تُلُونَكُم، ويُبْغِ يق، ويَقْ ونَكُم إِلى الضِ لِمُ ينَئِذٍ يُسْ ٩ حِ
ا. ضً م بَعْ هُ ضُ ضُ بَعْ ا، ويُبْغِ ضً م بَعْ هُ ضُ لِمُ بَعْ َان، ويُسْ نِ اإلِميْ ْتَدُّ الكَثِيْرُونَ عَ ينَئِذٍ يَر ١٠ وحِ

ين. لُّونَ الكَثِيرِ ْبِيَاءُ كَذَبَةٌ كَثِيرُونَ ويُضِ َن ومُ أ ١١ ويَقُ
بَّةُ الكَثِيْرين. حَ تُرُ مَ ١٢ ولِكَثْرَةِ اإلِثْمِ تَفْ

لُصْ. ايَةِ يَخْ هَ ْ إِلى النِ بِر نْ يَصْ ١٣ ومَ
ايَة». هَ ْتِي النِ ، وحينَئِذٍ تَأ ُممَ يعِ األ َمِ ادَةً جلِ هَ ا شَ كُونَةِ كُلِّهَ َسْ َلَكُوتِ هذا في امل يلِ امل ١٤ ويُكْرَزُ بِإِجنْ

مقدّمة
َّبِّ  يئِ الر جِ رِّ مَ وصِ في سِ لِيب، لِلْغَ دَ عيدِ الصَّ دِ الثَّاني بَعْ َحَ ارونِيَّةَ تَدْعونَا، فِي األ تَنا الـمَ إِنَّ كَنيسَ
تّى، والَّتي  بَةِ النِّهاياتِ لِإلِجنيلِيِّ مَ نْ خِطْ ، مِ ُ نَصَّ اليَومِ تار تَخْ الَم. فَ لُولِهِ في العَ يَسوعَ وَعالماتِ حُ
َدَبِيَّةِ، الَّتي  نَ النُّصوصِ األ ديدًا مِ ا جَ لَيْنا نَوعً رِضُ عَ تَعْ ليم وَنِهايَةِ العالَم. فَ نْ دَمارِ أُورَشَ دَّثُ عَ تَتَحَ
نَ النُّصوص. إِذْ إنَّ  ذا النَّوع مِ ، هَ مْ هَ رَأ وكَيْفَ نَفْ ا نَقْ لَيْنا إِذًا، االنتِبَاه ملِ عَ عُ بنيَ النُّبوءَةِ وَالرُّؤيَا. فَ ْمَ جتَ
نِ  عَ ةً  دَقيقَ ُؤًى  ر فُ  يَصِ وال  وِّرُ  يُصَ ال  كَما  ةٍ،  دَقيقَ يَّةٍ  تاريخِ داثٍ  َحْ بِأ يُنْبِئُ  ال   ، النَّصّ هذا 

٥صفحة

رازَةَ  نَ الكِ لِ ، لِتُعْ ةٍ لِمَ ظْ رَةٍ وَمُ دَمِّ َوادِثَ مُ النٍ حلِ دِ إِعْ نْ بَعْ ، إِذ تَأتي مِ ذِهِ اآليَةُ هِيَ فُجائِيَّةٌ غَريبَةٌ هَ
مِ يَسوع (آ٩)،  ننيَ بِاسْ ضنيَ لِلمؤمِ بْغِ ُ الَّذينَ كَانوا قَبْالً مُ ُممَ كونَةِ كُلِّها. وَاأل يل في املسْ بِاإلِجنْ
ْتِصارِ  الن ةٌ  المَ عَ وَ  هَ احلَقّ،  اإلِميان  في   ِ ُممَ األ تِراكُ  فَاشْ يَسوع.  يلِ  ِجنْ إلِ هودٍ  شُ إِلى  وَّلونَ  يَتَحَ سَ
ةَ  احلَقيقَ وا  فُ اكْتَشَ ُمم،  األ أَي  م  هُ سَ ْفُ أَن الّنيَ  الضَّ َنَّ،  أل كُلِّها.  كونَةِ  سْ الـمَ على  اهللاِ  لَكوتِ  مَ
مُ الَّذي بِهِ يَنَالُ  وَ االِسْ مَ يَسوع هُ َنَّ اسْ كونَةِ بِأ هادَةٍ أَمامَ املسْ حُ شَ دَقُ وَأَوضَ ذِهِ أَصْ ْتَدُّوا، وَهَ وَار
امِ  ةِ إِلى النُّور. وَحنيَ متَ لْمَ نَ الظُّ لوا مِ ْتَقَ م ان َّهُ َن ِ ال غِشَّ فيها، أل ُممَ هادَةُ األ َالص. فَشَ اجلَميعُ اخل
فيهِ  ْلِكُ  ميَ دٍ  هْ لِعَ بِدايَةٌ  هِيَ  التّي  النِّهايَةُ  تَأتِي  سَ ط،  فقَ حينَها   ، يلِ بِاإلِجنْ رازَةِ  الكِ ذِهِ  هَ

ميع. ةُ لِلجَ لَكوتُ احلَقّ وَاحلَياةُ احلَقَّ الـمَ

خالصة روحيّة
روبٍ في  عُ بِحُ مَ نَسْ ع، فَ مَ الَمِ أَجْ نَا وَفي العَ نِ ، في وَطَ نا اليَومَ ذا النَّصّ يُحاكِي واقِعَ نَرَى أَنَّ هَ
 . َرضِ األ بُقاعِ  في  يِّنيَ  سيحِ لِلـمَ هاداتٍ  وبِاضطِّ رى،  أُخْ نَ  أَماكِ في  يَضاناتٍ  وفَ وَبِزَالزِلَ  كانٍ  مَ
نْ  ، ال بُدَّ مِ يَّةٌ يَقولُ النَّصّ بيعِ ٌ طَ ذهِ أُمور نَ األَرض. وَهَ ا كَبيرَة مِ النِ أَقْسامً مَ َوفُ يَشْ ُ وَاخل الدَّمار فَ
دونَ النَّاسَ  م كُثُر، يَعِ الون فَهُ حاءُ الدَّجَّ سَ ا الـمُ ْديدِها. أَمَّ َةِ احلَياةِ وَجتَ نْ دَور ْءٌ مِ ز َّها جِ َن دوثِها أل حُ
ؤالُ الَّذي  السُّ م. فَ نْهُ لَّونَ عَ م وَيَتَخَ لُّونَهُ تَغِ ، وَفي النِّهايَةِ يَسْ م بِاملالِ تَرونَ إِميانَهُ بِالكَذِب وَيَشْ
َنَّ اهللاَ  ُضوع، أَمْ نَثْبُتُ في إِميانِنا واثِقنيَ بِأ وفِ وَاخل لِمُ لِلخَ تَسْ لْ نَسْ وَ: هَ نا هُ سِ ْفُ لى أَن هُ عَ رَحُ نَطْ
َالص؟ كَيْفَ  بْرِ لِنَنالَ اخل مُ بِالصَّ تَصِ ن إميانِنا، أَم نَعْ ْتَدُّ عَ لْ نَر ب؟ هَ ناسِ لُ في الوَقْتِ الـمُ يَتَدَخَّ سَ
بُ  رِ ةٍ؟ أَم نَضطَّ مَ يْرٍ وَرَحْ المٍ وَخَ لَةَ سَ مَ لْ نَكونُ عَ نا؟ هَ نْ تاريخِ بَةِ مِ عْ تْرَةِ الصَّ ذِهِ الفَ نَعيشُ هَ
لُصْ".  ايَةِ يَخْ هَ ْ إِلى النِ بِر نْ يَصْ َّبُّ يَسوع: "ومَ لِمُ لِليَأس؟ يَقولُ الر تَسْ نا وَنَسْ مومِ رَقُ في هُ وَنَغْ
َبَةِ اخلوف،  حار بْرِ وَمُ يقاتِ بِالصَّ َوفَ وَالضِّ دَّ اخل بَة وَلْنَتَحَ عْ لَةِ الصَّ ذِهِ املرحَ لْنَكُنْ إِذًا أَبْطالَ هَ فَ

. َّبَّ آتٍ َنَّ الر أل

ديدَة. ياةٍ جَ اض" أَي بِدايَةُ إِعالنِ وِالدَةِ حَ خَ الماتُ "بِدايَة الـمَ عَ
، والَّتي تُؤَدّي إلى الدَّمار  ساماتٍ ْقِ صائِب وَان روبٍ وَمَ ن حُ مُ إِذًا، أَنَّ ما يَحدُثُ في التّاريخ، مِ هَ نَفْ
ت  ْدُث. وَهِيَ لَيْسَ ن أَن حتَ َّةٌ وال بُدَّ مِ رورِي ٌ ضَ م أُمور ة، هُ لْمَ َوف والظُّ ب واخل ْتِشارِ الرُّعْ واملوت وان
اللُ وكَثُرَ فيهِ  رَ فيهِ الضَّ ْتَشَ لى أَنْقاضِ عالَمٍ قَدْ ان ديدَةٍ عَ ياةٍ جَ رِ حَ الماتٍ لِبُزوغِ فَجْ وى عَ سِ
ةِ  ِدْمَ وَ خلِ لُ في التّاريخ، هُ صَ رَة وَكُلُّ ما يَحْ نْتَصِ ا الـمُ ، أَنَّ احلياة هِيَ دائِمً نُالحِظُ . فَ لَّلونَ ضَ الـمُ

ديدَة. ياةٍ جَ النِّهايَةُ إِذًا، هِيَ بِدايَةُ حَ ا. فَ ْديدِهَ احلياة وَجتَ

ي. مِ لِ اسْ نْ أَجْ ِ مِ ُممَ يعُ األ مِ كُم جَ ضُ تُلُونَكُم، ويُبْغِ يق، ويَقْ ونَكُم إِلى الضِ لِمُ ينَئِذٍ يُسْ ٩ حِ
رُ تالميذَهُ.  هاد الَّذي يَنتَظِ َّبّ بِاالضطِّ ُ الر ها يَتَنَبّأ عَ ، إِذ مَ ل في النَّصّ صْ ذهِ اآليَةُ هيَ آيَةُ الفَ هَ
آالمَ  يَفوقُ  التّالميذ،  رُ  يَنتَظِ الَّذي  هاد  االضطِّ أَنَّ  نُالحِظُ  "يسوع".  هُ  اسمُ هوَ  هذا،  بَبُ  وسَ
م أَن  يقِ اخلارِجيّ، عليهِ يلِيّ في (آ ٦-٨). إِذ باإلِضافةِ الى الضّ َدَّثَ عنها اإلِجنْ اضِ الَّتي حتَ خَ الـمَ
إِذا  م. فَ م لَهُ م، حتّى قَتْلِهِ م لَهُ هِ م وَبُغْضِ لِ رَفضِ الناسِ لَهُ مُّ ا، لِتَحَ دِّينَ أيضً ستَعِ يَكُونوا مُ
مُ  سِ تَقْ ل الَّتي سَ صْ يَثبُتُ في إميانِه؟ لِذا، هذه آيَةُ الفَ نْ سَ مَ نْ يَتْبَعُ يَسوع، فَ صيرُ مَ كانَ هذا مَ
رينَ  نَاكِ رينَ  وَآخَ يَسوعَ  مِ  السْ املوت  تّى  حَ وَأَميننيَ  صادِقني  ننيَ  ؤمِ مُ  َ بَنيْ نَة،  املؤمِ ةُ  اجلماعَ

يِّني. قيقِ الِّني وَغَيْرَ حَ وَضَ

ا. ضً م بَعْ هُ ضُ ضُ بَعْ ا، ويُبْغِ ضً م بَعْ هُ ضُ لِمُ بَعْ َان، ويُسْ نِ اإلِميْ ْتَدُّ الكَثِيْرُونَ عَ ينَئِذٍ يَر ١٠ وحِ
ين. لُّونَ الكَثِيرِ ْبِيَاءُ كَذَبَةٌ كَثِيرُونَ ويُضِ َن ومُ أ ١١ ويَقُ

بَّةُ الكَثِيْرين. حَ تُرُ مَ ١٢ ولِكَثْرَةِ اإلِثْمِ تَفْ
لُصْ. ايَةِ يَخْ هَ ْ إِلى النِ بِر نْ يَصْ ١٣ ومَ

نُ إميانُ  تَحَ يُمْ مِ يَسوع، سَ نيَ باسْ نِ رُ املؤمِ هاد الَّذي يَنْتَظِ ةِ االضطِّ يقِ وبَشاعَ ا، لِكَثْرَةِ الضّ كْمً حُ
نَ  رَبًا مِ ا أَو هَ وفً يانَةِ خَ رِ وَلِلْخِ لِمونَ لِلكُفْ تَسْ يَسْ نَة. و"كثيرونَ" سَ ةِ املؤمِ ردٍ منَ اجلَماعَ كُلِّ فَ
اللِ  ريقَ الضَّ تارونَ طَ يَخْ َنَّ الكَثيرينَ سَ يَكْثُرُ اإلِثْمُ ألِ ا، سَ تْمً ديد. فَحَ هادِ الشَّ يقِ واالضطِّ الضّ
تورِ  الفُ نَ  مِ وٍّ  جَ كَذا  هَ وفي  الكَذِب.  أنبياءِ  وَراءَ  وسائِرينَ  يسوع  َّبَّ  الر رينَ  نَاكِ ل،  هْ السَّ
يبُ  وَيَغِ اليَأسُ  مِ  لَيْهِ عَ يْطِرُ  وَيُسَ النّاس  قُلوبِ  في  احملبَّةُ  صُ  تَنْقُ سَ الل،  لِلضَّ تِسالمِ  واالسْ
ريقِ  ني، الثَّبَاتُ في اإلِميانِ وَفي طَ بْرُ يَعْ . أَلصَّ بْرِ مونَ بِالصَّ تَصِ َّ لِلَّذينَ يَعْ ، إِال الصَ اء. وال خَ َّجَ الر
ا،  أَيْضً ني  يَعْ بْرُ  ألصَّ يَّة.  اخلارِجِ راباتِ  وَاالضطِّ هادِ  طِّ االضْ رَغْمَ  يل  اإلِجنْ في  َّبِّ  الر وَوَصايَا  احلَقِّ 
 َّ لِئَال بِ،  الرُّعْ رَ  شاعِ وَمَ اخملاوِفِ  َبَةُ  حار وَمُ المِ  والسَّ دوءِ  الهُ في  وَالثَّباتُ  الةِ  بِالصَّ تِصامُ  أَالعْ
َّهُ أَمنيٌ. َن ، أل َّبِّ بِرَجاءٍ ُ الر ْتِظار ْتِظار، إِن ي االن نِ بْرُ يَعْ . والصَّ َّبّ مِ بِالر تَصِ عْ لْبِ الـمُ لى القَ يْطِرَ عَ تُسَ

ايَة». هَ ْتِي النِ ، وحينَئِذٍ تَأ ُممَ يعِ األ َمِ ادَةً جلِ هَ ا شَ كُونَةِ كُلِّهَ َسْ َلَكُوتِ هذا في امل يلِ امل ١٤ ويُكْرَزُ بِإِجنْ

م،  فَهُ رِ نَعْ أَن  لَنا  وَلَيْسَ  اآلب  يَدِ اهللاِ  م في  هُ الماتِهِ  وَعَ د  الغَ أَنَّ  إِذًا،  تَنْتِجُ  نَسْ (متى ٣٠/٢٤). 
م. رينَ لَهُ اضِ ط، أَنْ نُثابِرَ وَنَكونَ حَ ي فَقَ ضِ ُنا يَقْ دَور فَ

نِهايَةَ  نُ  لِ يُعْ سَ يَسوع  َّبِّ  الر جيءُ  مَ لْ  "هَ نا:  أَمامَ النَّصُّ  هُ  عُ يَضَ رَ  آخَ اؤُلٍ  تَسَ إِلى  ةِ  بِاإلِضافَ
ة؟"  َليقَ ذا الكَوكَب، ولِكُلِّ اخل لى هَ يِّ عَ رِ دًّا وَنِهايَةً لِلوجودِ البَشَ عُ حَ يَضَ العالَم؟ أَيْ أَنَّ اهللا سَ

ذا؟ نا هَ ني كَلِمة "نِهايَة" في نَصِّ ماذا تَعْ
ذِهِ  تى؟ ماذا وَكَيف؟ وَهَ بَل، مَ تَقْ سْ ةِ الـمُ فَ رِ عْ مَ تِمامَ التَّالميذِ بـِ ُ اهْ وِّر ذِهِ اآليَةُ تُصَ تّى اآلن، هَ حَ
وَماذا  غَدًا،  رُنا  يَنْتَظِ ما  ةَ  فَ عرِ مَ وَنَرْغَبُ  نُريدُ  ا.  ميعً جَ نحنُ  نْدَنا  عِ ا،  أَيضً وجودَةٌ  مَ َّغْبَةُ  الر

نني. نذُ آالفِ السِّ كُنُ فيهِ مُ ل بِهذا الكوكَب الَّذي نَسْ صَ يَحْ سَ

د! لَّكُم أَحَ ُوا أَنْ يُضِ ذَر م: «إِحْ وعُ وقَالَ لَهُ ابَ يَسُ َجَ أ ٤ فَ
ين. لُّونَ الكَثِيرِ يح! ويُضِ َسِ وَ امل َنَا هُ ي قَائِلني: «أ مِ ْتُونَ بِاسْ أ يَ ٥ فكَثِيرُونَ سَ

جيئِهِ  نِ مَ ن زَمَ ، عَ لَةِ تَالميذِهِ ئِ لى أَسْ وابًا عَ تُؤَلِّفُ جَ َّبِّ يَسوع سَ تَرَضِ أَنَّ كَلِماتَ الر فْ نَ الـمُ مِ
وَةِ  بِدَعْ وابَهُ  جَ لُّ  تَهِ يَسْ يسوع  َّبَ  الر نَّ  وَلَكِ العالمة؟  هِيَ  ما  متى؟  العالَم:  ونِهايَةِ  الثّاني 
د!"  أَحَ لَّكُم  يُضِ أَنْ  ُوا  ذَر "إِحْ فَيقول:  كَثيرون،  م  وَهُ الل،  الضَّ أَوالدِ  ن  مِ احلَذَر  ذِ  َخْ ألِ تَالميذِهِ 
لَماءُ  العُ َهُ  وَّر حَ إِذ  طيرٌ،  خَ وضوعٌ  مَ وَ  هُ ر"  نْتَظَ الـمُ املسيحِ  جيءَ  "مَ دَثَ  حَ أَنَّ  لَمُ  يَعْ يَسوعُ  فَ
في  رار  وَأَشْ تِغاللِيِّنيَ  إِسْ أُناسٍ  قِبَلِ  ن  مِ وَّرُ  يُحَ وَسَ اهللا،  ابنُ  وَ  هُ هِ  صِ خْ بِشَ نونَ  ؤمِ مُ يرُ  الغَ
اهللاِ  نَ  مِ م،  هِ وَنُفوسِ م  قُلوبِهِ في  بِ  والرُّعْ َوفِ  اخل رِ  وَنَشْ النّاس  داعِ  خِ دَفِ  بِهَ تَقبَل،  سْ الـمُ
ماوِيّ  السَّ اآلبِ  َةِ  ويهُ صور تَشْ وَ  هُ  ، يَسوعُ نْهُ  مِ  ُ ذِّر يُحَ الَّذي  اللُ  الضَّ فَ هِ.  سيحِ مَ ن  وَمِ هِ  سِ نَفْ
احلَقّ.  اإلميانِ  نِ  وعَ اهللا  نِ  عَ ْتِعادِ  االب إِلى  ا،  تْمً حَ يُؤَدّي  َّا  ممِ ر،  البَشَ قولِ  عُ في  هِ  سيحِ مَ وَصورةِ 
دًّا  ا كبيرًا جِ مً ني اجلميع، بَلْ قِسْ بيرُ "كَثيرين" ال يَعْ لَّلني، فتَعْ ضَ الّنيَ وَالـمُ مُ الضَّ وَكَثيرونَ هُ

ر. نَ البَشَ مِ

نْ  دُثَ هذَا. ولكِ يَحْ أَنْ  بُدَّ  بُوا! فال  ْتَعِ تَر رُوا، ال  ْظُ أُن رُوب،  بَارِ حُ َخْ رُوبٍ وبِأ بِحُ ونَ  عُ مَ وْفَ تَسْ ٦ وسَ
د! ايَةُ بَعْ هَ تِ النِ لَيْسَ

تَّى، اكِنَ شَ اتٌ وزَالزِلُ في أَمَ اعَ جَ ْلَكَة، وتَكُونُ مَ لى ممَ ْلَكَةٌ عَ ة، وممَ لى أُمَّ ةٌ عَ ومُ أُمَّ تَقُ ٧ سَ
َاض. َّلُ اخملَ ٨ وهذَا كُلُّه أَو

ْدُث  حتَ زالَتْ  وَما  املاضي،  في  دَثَت  حَ لَطاملَا  كَونِيَّةٍ،  كَوارِثَ  ن  عَ شاهِدَ  مَ وِّرُ  تُصَ اآلياتُ  ذِهِ  هَ
نْعِ  ن صُ ها مِ ضُ دوثِها"، إِذ بَعْ ن حُ بَل. يَقولُ يسوع: "فَال بُدَّ مِ تَقْ سْ ا في الـمُ رُّ أَيْضً تَمِ تَسْ وَسَ
م  وإِذاللِهِ فاء  عَ الضُّ ر  البَشَ تِغاللِ  واسْ املشاكِلِ  أَنواعِ  كافَّةِ  تِراعِ  وَاخْ كاحلُروبِ  ر،  البَشَ
مُّ  هِ َمرُ الـمُ يَّة. أأل بيعِ َتَهُ الطَّ ةِ كَوكَبِ األَرض وَدَور بيعَ ن طَ وَ مِ ر، هُ ها اآلخَ ضُ هادِهِم. وَبَعْ طِّ وَاضْ
َّها  َن اذا؟ ألِ ب. ملِ ْتَعِ َّ نَخافَ وَأَال نَر : أَال وَ ذِهِ األَحداث هُ َّبُّ يَسوع، أَمامَ هَ نَّا الر لُبُهُ مِ الَّذي يُريدُهُ وَيَطْ

نَ  َّهُ مِ َن يا. كَما نَرى، أ كَاتولُوجْ نِ النِّهايَات أَو اإلِسْ رَةٍ عَ بَاشَ الماتٍ مُ طِي عَ بَالت وَال يُعْ تَقْ سْ الـمُ
ةٌ  رْضَ عُ وَ  هُ وَالرُّموز،   َ وَر الصُّ لُ  مِ تَعْ يَسْ الَّذي  اآلدابِ  نَ  مِ النَّوْعُ  ذا  هَ أَنَّ  إِلى  ر،  النَّظَّ تِ  لَفْ اجلَدِيرِ 

ْلِيلِ رُموزِهِ. نْ خِاللِ حتَ ط، مِ ، فَقَ مُ هَ رُ وَيُفْ سَّ َدَبُ النَّبَوِيُّ - الرُّؤيَوِيُّ يُفَ األ ويه. فَ ريفِ وَالتَّشْ لِلتَّحْ

شرح اآليات
يْكَل. يَةِ الهَ ْنِ َب رَهُ إِلى أ يذُهُ يَلْفِتُونَ نَظَ نهُ تَالمِ دَنَا مِ ى. فَ ضَ يْكَلِ ومَ نَ الهَ وعُ مِ رَجَ يَسُ ١ خَ

 َّ رٍ إِال جَ لى حَ رٌ عَ جَ نَا حَ رُونَ هذَا كُلَّهُ؟ أَحلَقَّ أَقُولُ لَكُم: لَنْ يُتْرَكَ هُ م: «أَال تَنْظُ ابَ وقَالَ لَهُ َجَ أ ٢ فَ
ض». ويُنْقَ

نيَ  تَمِّ هْ مُ التَّالميذَ  فُ  يَصِ فَ ة.  قَ َّحِ الال بَةِ  طْ لِلْخِ َّتَنيْ  يري ْضِ حتَ  ِ بِآيَتَنيْ هُ  نَصَّ تّى  مَ يليُّ  اإلِجنْ يَبْدَأُ 
بَعيدًا،  ْضي  وَميَ يْكَلِ  الهَ نَ  رُجُ مِ يَخْ بَلْ  البَتَّة،  بِها  آبِهٍ  يْرُ  غَ فَ يَسوعُ  َّبُّ  الر ا  أَمَّ  ، يْكَلْ الهَ يَةِ  ْنِ َب ِأ ب
يُلْفِتُ  يلِيُّ  أَإلِجنْ ذا،  فِهِ هَ بِوَصْ كان.  ذا الـمَ إِلى هَ َبَدًا  أ يَعودَ  وَلَنْ  رَ  إِلى مكَانٍ آخَ ا  هً تَّجِ َّهُ مُ َن كَأ
رى  يَّةٌ (التَّالميذ)، وَأُخْ ْضِ دَةٌ أَر ر، واحِ ِ لِلْنَّظَ تَنيْ هَ َّل، هو أَنَّ لِهذا النَّصّ وِجْ َو رَيْن: أأل رَنا إِلى أَمْ نَظَ
لى أَنَّ  َّنِ عَ ا، واللَّذانِ يَدُال عً ضى" مَ ، مَ رجَ لَنيِ "خَ تِعمالُ الفِعْ وَ اسْ َّبِّ يَسوع. ألثّاني، هُ ةٌ بِالر خاصَّ
ها فيهِ.  اشَ داث الَّتي عَ َبَد، تَارِكًا وَراءَهُ كُلّ الذِّكْرَيات وَاألَحْ يْكَل إِلى األ ر الهَ جَ َّبَّ يَسوعَ هَ الر
رَ  جَ هَ يكَل  الهَ يِّدُ  فَسَ كان.  الـمَ ذا  لِهَ َّفْض  والر ف  بِاألَسَ عورٍ  شُ لى  عَ تَدُلُّ  هِ  روجِ خُ ةُ  ريقَ فَطَ

يكَلَهُ الى األبد. هَ
ا،  أَيْضً يَسوعَ  تِمامِ  اهْ َذْبِ  جلِ ونَ  عَ وَيَسْ تِها  مَ ظَ وَعَ يْكَلِ  الهَ يَةِ  ْنِ َب ِأ ب بونَ  جَ عْ مُ التَّالميذُ  وَبَيْنَما 
نَا  َّةٍ، يَقول: "أَحلَقَّ أَقولُ لَكُم: لَنْ يُتْرَكَ هُ باراتٍ نَبَوِي يَّة وبِعِ بَلِ تَقْ سْ ة الـمُ وَ بِاحلَقيقَ م هُ يُجاوِبُهُ
ذِهِ  يْكَلِ التّام. هَ رابِ الهَ يُنْبِئُ تَالميذَهُ بِخَ ذا، يَسوعُ  وْلِهِ هَ بِقَ ض".  َّ ويُنْقَ إِال رٍ  جَ لى حَ رٌ عَ جَ حَ
تّى اليَومَ في  يْكَلِ حَ وَ واقِعُ الهَ ذا هُ نَة ٧٠م. على يَدِ الرّومان، وهَ يًّا سَ ت تاريخِ قَ َقَّ النُّبوءَةُ حتَ

ثَرَة. بَعْ َتُهُ مُ ل، وحِجار رٌ بِالكامِ دَمَّ وَ مُ ليم، إِذ هُ أُورَشَ

تَى يَكُونُ  رَادٍ قَائِلني: «قُلْ لَنَا مَ ْفِ يذُ على ان نْهُ التَالمِ بَلِ الزَيتُون، دَنَا مِ لى جَ الِسٌ عَ وَ جَ ا هُ ٣ وفيمَ
الَم؟». ايَةِ العَ يئِكَ ونِهَ جِ ةُ مَ المَ ا هِيَ عَ هذَا، ومَ

لى  يَدُلُّ عَ َّيتون،  الز بَلِ  إِلى جَ يكَلِ  الهَ نَ  أَي مِ  ، عَ تالميذِهِ يَسوع مَ َّبِّ  الر لِقاءِ  كان  يرَ مَ تَغيِ إِنَّ 
م. أَرادُوهُ  هِ لِّمِ عَ عَ مُ ْفِرادٍ مَ لى ان َتَهُ عَ عاجلَ وضوع، أَرادَ التّالميذُ مُ ذا الـمَ ديد. هَ وضوعٍ جَ بِدايَةِ مَ
تَقبَل.  سْ لَمُ الـمُ دَهُ يَعْ ر، إِذِ اهللاُ وَحْ ةِ البَشَ فَ رِ عْ ن مَ رُجُ عَ وضوعٌ يَخْ َّهُ مَ َن م أ هِ لْمِ رِّيًّا، لِعِ ديثًا سِ حَ
ذا  لى هَ رَح عَ ؤالُ الَّذي يُطْ السُّ دَهُ، فَ أنِ اهللاِ وَحْ نْ شَ ريبِ وَالبَعيد، مِ دِ، القَ ةُ الغَ فَ رِ عْ إِذا كَانَت مَ فَ
ن نِهايَةِ العالَم؟"  جيئِهِ وَعَ ةِ مَ المَ ن زَمانِ وَعَ فُ يَسوعُ لِتالميذِهِ عَ يَكْشِ لْ سَ وَ: "هَ النَّصّ هُ
 ّ ماوات، إِال الئِكَةُ السَّ د، وال مَ ما أَحَ فُهُ رِ ةُ فَال يَعْ اعَ َنَّ "ذَلِكَ اليَومُ وَتِلْكَ السَّ َّ. أل وَ كَال أجلَوابُ هُ
ماء  ةٌ في السَّ المَ رُ عَ هَ تَظْ جيءِ يَسوع، فَسَ ةِ مَ المَ بَةِ لِعَ ا بِالنِّسْ دَهُ" متى ٦٣/٢٤. أَمّ اآلبُ وَحْ


