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األحد الثالث بعد عيد الصليب العنوان األحد

١صفحة

تدمير الهيكل ونهاية األزمنة
(متّى ٢٤/ ٢٣-٣١)

دِّقُوا.  نَاك! فَال تُصَ نَا أَوْ هُ يحُ هُ َسِ وَذَا امل د: هُ ٢٣إِنْ قَالَ لَكُم أَحَ
ْتَارِينَ  لُّوا اخملُ وارِق، لِيُضِ ةٍ وخَ يمَ ظِ ْتُونَ بِآيَاتٍ عَ ْبِيَاءُ كَذَبَة، ويَأ َن اءُ كَذَبَةٌ وأ حَ سَ ومُ مُ وْفَ يَقُ ٢٤ فَسَ

م، لَو قَدِرُوا.  هُ سَ ْفُ أَن
ْتُكُم!  ْبَأ َن ا إِنِّي قَدْ أ ٢٥هَ

دِّقُوا.  لِ البَيْت! فَال تُصَ وَ في دَاخِ ا هُ وا، أَو: هَ رُجُ َّة! فال تَخْ وَ في البَرِّي ا هُ إِنْ قَالُوا لَكُم: هَ ٢٦ فَ
ْنِ  اب يءُ  جِ مَ يَكُونُ  هكَذَا  ارِب،  َغَ امل تَّى  حَ عُ  طَ ويَسْ ارِق،  َشَ امل نَ  مِ ضُ  يُومِ البَرْقَ  أَنَّ  ا  فكَمَ  ٢٧

ان.  اإلِنْسَ
ور.  عُ النُسُ ْتَمِ نَاكَ جتَ يْثُ تَكُونُ اجلُثَّةُ هُ ٢٨ حَ

اقَطُ  ومُ تَتَسَ وءَهُ، والنُّجُ طِي ضَ رُ ال يُعْ مَ لِم، والقَ سُ تُظْ مْ َّام، أَلشَ َي يقِ تِلْكَ األ دَ ضِ ً بَعْ اال ٢٩ وحَ
زَع.  اوَاتِ تَتَزَعْ مَ اء، وقُوَّاتُ السَ مَ نَ السَ مِ

ْنَ  اب وتَرَى  كُلُّها،  ْضِ  َر األ قَبَائِلُ  بُ  تَنْتَحِ فَ ان،  اإلِنْسَ ْنِ  اب ةُ  المَ اءِ عَ مَ السَ رُ في  هَ تَظْ ٣٠ وحينَئِذٍ 
يم.  ظِ دٍ عَ جْ َةٍ ومَ دْر اءِ بِقُ مَ بِ السَ حُ انِ آتِيًا على سُ اإلِنْسَ

نْ  مِ ْبَع،  َر األ يَاحِ  الرِ نَ  مِ تَارِيهِ  خْ مُ ونَ  عُ مَ فيَجْ يم،  ظِ عَ بُوقٍ  في  ونَ  خُ يَنْفُ الئِكَتَهُ  مَ لُ  ويُرْسِ  ٣١
ا. يهَ اوَاتِ إِلى أَقَاصِ مَ أَقَاصي السَ

مقدّمة
رِضُ  تَعْ جيءِ املسيح. فَ رِّ مَ مقِ سِ تُنا املارونيّة إِلى الوُلوجِ في عُ ونا كَنيسَ ا، تَدعُ في هذا األحدِ أَيضً
ذا  ن خِطبَةِ النِّهاياتِ األَخيرَة، منْ إِجنيلِ القدّيسِ متّى. أَملوضوعُ األَساسُ لِهَ ا جديدًا مِ لينا نَصًّ عَ
 ، يسوعَ َّبّ  الر نَ  مِ التَّالميذِ  لَبُ  طَ وَ  وَهُ (متى ٢٤/ ٣-١٤)  ة  ابِقَ السَّ قاطِعِ  الـمَ في  ِدُهُ  جنَ النَّصِّ، 
بنيَ:  فيها  عُ  مَ يَجْ بَةٍ،  طْ بِخِ يُجاوِبُ  يَسوعَ  نَّ  وَلَكِ يح.  املسِ جيءِ  مَ وَتَوقيتِ  الماتِ  عَ ةَ  فَ رِ عْ مَ
ا يُقالُ  م لِكُلِّ مَ تِهِ هَ واجَ تَّعوا بِها في مُ بُ على التَّالميذِ أَن يَتَمَ ليميَّة" الَّتي يَجِ ةِ التَّعْ "احلِكْمَ
يَّةِ  تَقبَلِ سْ الـمُ داثِ  َحْ األ ن  عَ تَتحدَّثُ  الَّتي  وَ"النُّبوءَةِ"  املسيح.  جيءِ  دَثِ مَ أنِ حَ نُّ في شَ وَيُظَ
دَهُ.  ْنَ اهللاِ وَحْ أ َّها شَ َن يَّة، أل م اإلِدْراكِ رِ وَقُدُراتِهِ لَ البَشَ قْ ى عَ طَّ ذِهِ األُمور تَتَخَ بِرموزٍ، لِتَدُلَّ علَى أَنَّ هَ
رَ  حْ السِّ ارِسُ  متُ الَّتي  لَّةِ  ضِ الـمُ التَيَّاراتِ  هِ  وَجْ في  الحٌ  سِ وَ  هُ يَسوعُ  طينَاهُ  يُعْ الَّذي  اجلَوابُ  فَ

الل.  َ احلَقِّ وَالضَّ ُ بَنيْ تار َرواحَ وَنَخْ يِّزُ األ مَ يٍّ، فيهِ نـُ ْرينٍ روحِ تْرَةِ متَ ْتِظارِ اللِّقاءِ بِاملسيحِ، كَفَ تْرَةِ ان فَ
حنيَ  هِ  ِّبَاعِ ت الِ رَ  ضَّ تتَحَ فَ املسيحِ،  وتِ  صَ ْييزِ  متَ لى  عَ سُ  النَّفْ وَّدُ  تَتَعَ  ، َرواحِ األ ييزِ  متَ ةِ  ُمارَسَ وَمبِ

ديد. الَمٍ جَ وها لِلِّقاءِ بِهِ، في عَ يَدْعُ

تَكْوينِ  قَبْلِ  ا  مَ إِلى   ، الوَراءِ إِلى  وْدَةٍ  عَ ريقِ  طَ إِلى  زُ  تَرْمُ ها  بِتَعابيرِ نْ  وَلَكِ ا،  يًّ بَلِ تَقْ سْ مُ يًّا  تاريخِ
ودَةُ  وَ عَ جيءِ املسيحِ هُ دَثَ مَ َنَّ حَ الم. وَكَأ راغُ وَالظَّ تْرَةِ الَّتي كَانَ يَسودُ فيها الفَ الكَون، إِلى الفَ

َّة. ي رِ ال البَشَ ا خَ دَم، مَ الكَونِ إِلى العَ

ْنَ  اب وتَرَى  كُلُّها،  ْضِ  َر األ قَبَائِلُ  بُ  تَنْتَحِ فَ ان،  اإلِنْسَ ْنِ  اب ةُ  المَ عَ اءِ  مَ السَ في  رُ  هَ تَظْ وحينَئِذٍ   ٣٠
يم.  ظِ دٍ عَ جْ َةٍ ومَ دْر اءِ بِقُ مَ بِ السَ حُ انِ آتِيًا على سُ اإلِنْسَ

نْ أَقَاصي  ْبَع، مِ َر يَاحِ األ نَ الرِ تَارِيهِ مِ خْ ونَ مُ عُ مَ يم، فيَجْ ظِ ونَ في بُوقٍ عَ خُ الئِكَتَهُ يَنْفُ لُ مَ ٣١ ويُرْسِ
ا. يهَ اوَاتِ إِلى أَقَاصِ مَ السَ

ديدَةٌ،  نَةٌ شَ حْ يقٌ وَمَ تَّى اآلن: ضِ جيءِ املسيح حَ َدَثِ مَ نا حلِ وِّرُها نَصُّ َةُ الَّتي يُصَ ور ذِهِ هِيَ الصُّ هَ
َّةٍ  ي ْضيرِ حتَ لَةٍ  رْحَ مَ وَى  لَيسَ سِ كُلُّهُ،  ذا  هَ نْ  وَلَكِ ة.  لْمَ وَالظُّ دَمِ  العَ إِلى  الكَونِ  وْدَةُ  عَ ما  هُ يَتْبَعُ
، الَّتي رَأى فيها  ْنِ اإلِنْسانِ ةُ اب المَ هُ عَ بِقُ صِ املسيح. وَهوَ إِذا أَتى، تَسْ خْ رِ بِشَ نْتَظَ لِلِّقاءِ الـمُ
لى قِوَى  الَم، وَعَ ذا العَ لْطانِ هَ لى سُ ْتِصارِ اهللاِ عَ زُ ان ليبِ رَمْ مَ أَو رايَةَ الصَّ ةِ رَسْ آباءُ الكَنيسَ
ةِ  مَ ظَ لِعَ عاء  مْ َّةُ جَ ي رِ البَشَ بُ  تَنْتَحِ اإلِنْسان،  ْنِ  اب ةِ  المَ رُؤيَةِ عَ لَدَى  َطيئَة.  وَاخل رِّ  وَالشَّ وتِ  الـمَ
بِّرُ  رٍ رَهيبٍ، يُعَ َنْظَ ماء مبِ بِ السَّ حُ نْ سُ رْشٍ مِ لى عَ َّبُّ يَسوعُ عَ ْتي الر ، يَأ بَتِهِ. وَحينَئِذٍ احلَدَثِ وَرَهْ
تارينَ، الَّذينَ  خْ ميعَ الـمُ دٍ جَ وتِ بوقٍ واحِ ونَ بِصَ الئِكَتِهِ يَدْعُ انِهِ. وَمَ لْطَ ةِ وَسُ ظيمَ َتِهِ العَ ن قُدْر عَ

وْلَهُ. عوا حَ تَمِ َيِّزونَهُ لِيَجْ يِّدِهِم الوَحيد وَميُ وتَ سَ فونَ صَ رِ يَعْ
ادَتْ بِكُلِّ  دَرَت وَسَ ْحَ ماءُ ان ْنِ اإلِنسان، أَلسَّ َجيءِ اب َّهُ مبِ َن َّةٍ. فَكَأ َّةٍ قَوِي ي زِ َةٍ رَمْ  يَنْتَهي النَّصُّ بِصور
نَ "الرِّياحِ  تارِينَ مِ خْ وا الـمُ عُ مَ دَرُوا لِيَجْ ْحَ الئِكَةُ ان الـمَ ا. فَ عً تَا مَ مَ الْتَحَ ْض، فَ َر لى األ َتِها عَ قُدْر
زَالَت  يها، فَ " إِلى أَقاصِ ماواتِ ي السَّ ن "أَقاصِ م مِ عوهُ مَ ْبَع، وَجَ َر ْضِ األ َر ُ األ ار زَالَتِ أَقْطَ "، فَ ْبَعْ َر األ
 ُ وَالنُّور احلَقُّ.  ودُ  يَسُ هُ سَ عَ وَمَ ع،  مَ أَجْ الكَونِ  لى  عَ يَسودُ  يحِ سَ املسِ لْطانُ  فَسُ األَرض.  أَقاصيَ 
َبَدًا.  أ فِئُ  يَنْطَ ال  الَّذي  املسيحِ  نُورُ  كَانَهُ  مَ لُّ  وَيَحِ كُلِّيًّا  يَغيبُ  سَ سِ  مْ الشَّ نَ  مِ َتِّي  تَأ الـمُ

يء. دِّدُ كُلَّ شَ يُجَ جيئِهِ، سَ بِمَ فَ

خالصة روحيّة
هُ  نُواجِ كَيْفَ  بِهِ؟  ائِنا  قَ لِلِ رُ  ضَّ نَتَحَ فَكَيْفَ  أَمنيٌ.  وَ  وَهُ دَنَا  وَعَ وَ  هُ ا،  قًّ حَ آتٍ  وعَ  يَسُ َّبَّ  الر إِنَّ 
ةِ  فَ رِ َعْ ملِ عي  وَالسَّ رابِ  طِّ بِاالضْ أَمْ  رِّ  تَمِ سْ الـمُ وَاجلِهادِ  بْرِ  بِالصَّ يَّة؟  الرُّوحِ نِ  حَ وَالـمِ اتِ  يقَ الضِّ
تار؟ اذا نَخْ مَ ةُ وَالنُّور، فَ لْمَ َمانَة، ألظُّ الل وَاأل ني: الضَّ يقَ رِ نا طَ امَ عُ أَمَ ذا النَّصّ يَضَ بَل؟ هَ تَقْ سْ الـمُ

تْرَةَ  فَ يَ  ضِ لِنَقْ ة،  وَاحلَقيقَ اللِ  بَنيَ الضَّ ييزِ  لِلتَّمْ دَ  لَنا قَواعِ دِّمُ  يُقَ النَّصّ  ذا  أَنَّ هَ إِلى  ةِ  بِاإلِضافَ
رابَ  طِّ االضْ رُ  تَنْشُ ةُ  لْمَ الظُّ أَوِ  اللُ  الضَّ فَ الل.  الضَّ نِ  عَ بَعيدًا  المٍ  وَسَ هادٍ  بِجِ ذِهِ  هَ ْتِظارِ  االن
أنينَةَ  مَ رُ الطَّ ٌ يَنْشُ يَ نُور ةُ فَهِ ا احلَقيقَ ة. أَمَّ حَ دَةٌ غَيرُ واضِ قَّ عَ يَ مُ رار، فَهِ تِقْ دَمَ االسْ ياعَ وَعَ وَالضَّ
يشِ  ونا إِلى عَ ذا النَّصُّ يَدْعُ بٍ. فَهَ تْعِ فيفٌ وَلَطيفٌ غَيْرُ مُ وَالوُضوحَ وَالثَّبات، فَهوَ بَسيطٌ خَ

ْنِ  اب يءُ  جِ مَ يَكُونُ  هكَذَا  ارِب،  َغَ امل تَّى  حَ عُ  طَ ويَسْ ارِق،  َشَ امل نَ  مِ ضُ  يُومِ البَرْقَ  أَنَّ  ا  فكَمَ  ٢٧
ان.  اإلِنْسَ

ور. عُ النُسُ ْتَمِ نَاكَ جتَ يْثُ تَكُونُ اجلُثَّةُ هُ ٢٨ حَ
ذِهِ  الِ الكَذَّاب. في هَ سيحِ الدَّجَّ هورِ الـمَ اتِ ظُ المَ رْضَ عَ تّى عَ يلِيُّ مَ عَ اآليَةِ (آ ٢٦) يُنْهي اإلِجنْ مَ
جيءِ  دَثَ مَ نَّ حَ نْهُ. ألِ ثِ عَ تّى لِلْبَحْ يح أَوْ حَ ن املسِ تيشِ عَ ُروجِ لِلْتَّفْ ن اخل ُنَا يَسوعُ مِ ذِّر َّة، يُحَ املر
احلَدَثَ  انِ  فَ تَصِ  (٢٧-٢٨) اآلياتَانِ  فَ  . عْ مَ أَجْ الكَونِ  يونِ  عُ لى  عَ ا  حً واضِ دَثًا  حَ يَكُونُ  سَ يح  املسِ
ارِقِ  شَ نَ الـمَ . "مِ ميعُ النَّاسِ َهُ جَ يَرَى نُور ، فَ وَ كَالبَرْقِ الَّذي يُضيءُ بِوُضوحٍ هُ َّتَنيِ: فَ ازِي جَ َتَنيِ مَ ور بِصُ
ةِ  احَ سَ لى مَ رُ عَ هَ يَظْ جيءِ املسيحِ، الَّذي سَ دَثِ مَ لى وُضوحِ حَ بيرٌ يَدُلُّ عَ "، تَعْ ارِبِ غَ تّى الـمَ حَ
ا البَرْقِ  يم. وَكَمَ ظِ نْ نُورِهِ العَ رونَ مِ يَرَونهُ وَيُبْهَ يِّ سَ ْضِ َر كَّانِ كَوكَبِنَا األ ميعُ سُ الكَونِ كُلِّها، فَجَ
ور هِيَ لِلدَّاللَةِ  ثَّةِ وَالنُّسُ َّةُ لِلجُ َةُ اجملازِي ور . وَالصُّ ريعٍ َّعٍ وَسَ تَوَق اجِئٍ غَيْرُ مُ فَ كْلٍ مُ ْتي بِشَ أ يَ ا، سَ أَيْضً
ةِ،  ريسَ يَكونُ كَالفَ ورُ املسيحِ يَسوعَ سَ ضُ ذا احلَدَث. فَحُ ا هَ تَّعُ بِهَ يَتَمَ لى قُوَّةِ اجلَذْبِ الَّتي سَ عَ
رُ يَرى  النَّسْ ةِ. فَ م إلى احلَقيقَ هِ وعِ دِّ جُ نَةِ اإلِميان وَلِسَ حْ لى مِ رونَ عَ ةِ الَّذينَ يَنْتَصِ اجَ دِّ حَ يَأتي لسَ

ةِ البَرْق. رْعَ ا عليها بِسُ ا منقضًّ وَهَ دٍ وَيَأتي نَحْ نْ بُعْ تَهُ عَ ريسَ فَ
نْ  عَ يَسوعَ  املسيحِ  جيءَ  مَ َيِّزُ  متُ الَّتي  اتِ  المَ العَ  َ بَنيْ رْقَ  الفَ ِدُ  جنَ َّتَنيِ،  اجملازِي َتَنيِ  ور الصُّ اتَنيِ  بِهَ  
ا  دَّدٍ إمنّ حَ كَانٍ مُ ًا في مَ ور صُ حْ ُهُ يَكونُ مَ هور ذا األَخيرُ، ظُ ال. فَهَ الماتِ الَّتي هِيَ لِلمسيحِ الدَّجَّ العَ
دَثًا  وَ لَيسَ حَ َّة، أَو في البَيت". وَهُ ناك، في البَرِّي نا أو هُ نُ أَن يَكونَ "هُ كِ يُمْ ، فَ غَيْرُ ثابِتٍ بل َكَاذِبٍ
نْهُ وَيدعوا  اصٍ لِيُخبِروا عَ خَ تاجُ إِلى أَشْ َّابًا، لِذا يَحْ ذ ، وَهوَ لَيسَ جَ اعٌ عَ ٌ وَال شُ ا إِذ لَيْسَ لَهُ نُور يمً ظِ عَ
نُهُ أَن يَكُونَ نَبِيًّا.  ْكِ ا، كَما ميُ سيحً نُهُ أَنْ يَكونَ مَ كِ يُمْ ة، فَ حَ َّتَهُ غَيْرُ واضِ وِي ا أَنَّ هُ النَّاسِ لِرُؤيَتِهِ. كَمَ
 َ هور لى أَنَّ ظُ ذا يَدُلُّ عَ ذِبَ النَّاسَ إِلَيْهِ. كُلُّ هَ حَ اآليَاتِ لِكَي يَجْ تَرِ لَيْهِ أَن يَجْ َّهُ عَ َن ةِ، إِلى أ افَ بِاإلِضَ
رابَ  طِّ لَقَ وَاالضْ بِّبُ القَ ُهُ يُسَ ضور رٌ بَيْنَنَا. وَحُ اضِ وَ حَ ، هُ وَ وَاقِعٌ دَثٍ بَلْ هُ ال، لَيسَ بِحَ املسيحِ الدَّجَّ
أنِينَةَ وَالنُّور.  مَ المَ وَالطَّ عُ السَّ رّيرِ الَّذي يَنْزِ ورِ الرُّوحِ الشِّ ضُ الماتُ حُ ذِهِ عَ يد، وَهَ قِ بابِيَّةَ وَالتَّعْ وَالضَّ
نْهُ أَو لِلْتَّرْويجِ لَهُ،  النِ عَ ةٍ لِإلِعْ اجَ ، لَيسَ بِحَ ظيمٌ دَثٌ عَ لِ حَ وَ بِالفِعْ جيءُ املسيحِ يَسوعَ هُ ا مَ أَمَّ
رِضُ  ةٍ كَبيرَة، يَأتي وَيَفْ رْعَ اق بِسُ ْألُ كُلَّ اآلفَ قيقيٌّ كَنُورِ البَرْقِ الَّذي ميَ ةِ، حَ ريسَ ذَّابٌ كَالفَ وَ جَ هُ فَ

ُ الَّذي ال غِشَّ فيهِ. ةُ وَالنُّور َّهُ احلَقيقَ َن َهُ ألِ ور ضُ حُ

اقَطُ  ومُ تَتَسَ وءَهُ، والنُّجُ طِي ضَ رُ ال يُعْ مَ لِم، والقَ سُ تُظْ مْ َّام، أَلشَ َي يقِ تِلْكَ األ دَ ضِ ً بَعْ اال ٢٩ وحَ
زَع. اوَاتِ تَتَزَعْ مَ اء، وقُوَّاتُ السَ مَ نَ السَ مِ

وَجِهادٍ  يقٍ  ضِ لَةَ  رْحَ مَ بَلْ  أنينَةٍ،  مَ وَطَ ةٍ  راحَ تْرَةَ  فَ تَكونَ  لَنْ  املسيحِ  جيءِ  مَ ْتِظارِ  ان تْرَةَ  فَ إِنَّ 
قاييسُ  مَ لِبُ  تَنْقَ هورِ املسيحِ، سَ نْدَ ظُ وَعِ اإلِميان.  والثَّباتِ في  ة  احلَقيقَ بيلِ  لٍ في سَ تَواصِ مُ
لِم وَكُلُّ قُوَّاتِ  تُظْ تْ لِتُعطي النُّور سَ لِقَ سُ الَّتي خُ مْ الشَّ بٍ، فَ قِ لى عَ ا عَ الكَونِ وَقَوانِينَهُ رَأسً
دَثًا  حَ فُ  تَصِ ال  َّةُ  النَّبَوِي اآليَةُ  ذِهِ  فَهَ بيعيَّ.  الطَّ سارَها  مَ دُ  قِ وَتَفْ أَنوارُها  فِئُ  تَنطَ سَ ماء  السَّ

 ٌ ْذار أنِ هِيَ إِن ذا الشَّ يَّتُهُ لَنا بِهَ وَصِ تِهِ. فَ نْ روحِ اهللاِ وَحِكْمَ َّاتِيَّةَ اخلالِيَةَ مِ يَّةَ الذ لْمِ اليلَ العِ وَالتَّحَ
ْتُكُم!" ْبَأ َن ا إِنِّي قَدْ أ د"، "هَ لَّكُم أَحَ ذَروا أَنْ يُضِ ديدٌ: "إِحْ شَ

شرح اآليات
دِّقُوا.  نَاك! فَال تُصَ نَا أَوْ هُ يحُ هُ َسِ وَذَا امل د: هُ ٢٣إِنْ قَالَ لَكُم أَحَ

م  هُ سَ أَنفُ بونَ  سَ يَحْ الَّذينَ  مُ  هُ لِّلني.  ضَ الـمُ أَقوالَ  دِّقُوا"  تُصَ "ال  ديدٍ:  شَ بِإِنذارٍ  النَّصُّ  يَبدَأُ 
د"، هِيَ  ذهِ اآليةِ: "إِن قالَ لَكُم أحَ بِدايَةُ هَ جيئِهِ. فَ هورِ املسيحِ ومَ َكانِ ظُ بِتَوقيتِ وَمبِ نيَ  املِ عَ
وَتِلْكَ  اليَومُ  "ذَلِكَ  أَنَّ:  نا  لَّمَ عَ فَهوَ  تِهِ.  مَ وَبِكَلِ املسيحِ  بِيَسوعَ  ننيَ  لِلمؤمِ التَّمييزِ  فتاحُ  مِ
بَرِ  نَاقِلُ خَ دَهُ" متى ٣٦/٢٤. فَ ّ اآلبُ وَحْ ماوات، إِال الئِكَةُ السَّ د، وال مَ ما أَحَ فُهُ رِ ةُ فَال يَعْ اعَ السَّ
ذا احلَدَثِ  العالِمُ الوَحيدُ بِهَ اص. فَ دَ األَشخَ َيًّا كان أَو أَحَ نُهُ أَن يَكونَ أ ْكِ جيءِ املسيح إِذًا، ال ميُ مَ
م  ونَا بنُبوءَاتِهِ دَعُ لِّلنيَ أَن يَخْ ضَ نَّ  للـمُ حَ مَ ذا، ال نَسْ لِهَ دَهُ. فَ وَ وَحْ ، وَهُ و اهللاُ اآلبُ ظيمِ هُ العَ

م. وبِكَذِبِهِ

ْتَارِينَ  لُّوا اخملُ وارِق، لِيُضِ ةٍ وخَ يمَ ظِ ْتُونَ بِآيَاتٍ عَ ْبِيَاءُ كَذَبَة، ويَأ َن اءُ كَذَبَةٌ وأ حَ سَ ومُ مُ وْفَ يَقُ ٢٤ فَسَ
م، لَو قَدِرُوا.  هُ سَ ْفُ أَن

ْتُكُم!  ْبَأ َن ا إِنِّي قَدْ أ ٢٥هَ
ةَ بَنيَ النَّاسِ  هَ واجَ بِّبُ اجلِدالَ وَالـمُ يُسَ وضوعٌ سَ َّهُ مَ َن جيءِ املسيحِ"، بِأ دَثِ "مَ يَّةُ حَ مِّ رُ أَهَ هَ تَظْ
ةِ،  هَ واجَ ذهِ الـمُ كُ في هَ تَرِ يَشْ تَارِينَ. فَسَ خْ ننيَ الـمُ ؤمِ انِ إِميانِ الـمُ تِحَ مْ بَبًا الِ يَكُونُ سَ َّهُ سَ َن وَبِأ
حاءُ  سَ (مُ ةٍ  مَّ هِ مُ زَ  راكِ وَمَ وارِق)  وَخَ ةٍ  ظيمَ عَ بِآياتٍ  (يَأتونَ  يَّةٍ  روحِ اتٍ  فَ بِصِ تَّعونَ  يَتَمَ خاصٌ  أَشْ
اآليَةُ  ذِهِ  هَ م.  هِ سِ ْفُ أَن تَارينَ  خْ الـمُ لِيلَ  تَضْ يُحاوِلونَ  وَسَ  ، بِالكَذِبْ يَّزونَ  يَتَمَ م  نَّهُ وَلَكِ ْبِياءُ)  َن وَأ
ريرِ الكَاذِب.  اللِ الشِّ َ روحِ اهللاِ احلَقِّ وَروحِ الضَّ يَّةِ بَنيْ نَةِ وَاحلَرْبِ الرُّوحِ حْ نَ الـمِ دًا مِ هَ شْ فُ مَ تَصِ
دَفِ  بِهَ  ، وَذَاتِ عْ وَالشَّ رِ  حْ السِّ نْعِ  نْ صُ مِ ةً  لِحَ أَسْ لُونَ  مِ تَعْ يَسْ الكَذَبَةُ سَ ْبِياءُ  َن وَاأل اءُ  حَ سَ أَلـمُ
م  َانِهِ إِمي نْ  عَ ادِهِم  ْعَ إِب اوَلَةِ  حَ مُ لـِ نني  ؤمِ الـمُ تَارينَ  خْ مُ لِلـْ ةٍ  اصَّ بخَ لِلنَّاس،  ْبَاتَاتِ  اإلِث دِميِ  تَقْ

َّبِّ يَسوع.  لِيمِ الر كِيكِ بِتَعْ م إِلى التَّشْ هِ وَدَفْعِ
يَسوعَ  َّبّ  بِالر ننيَ  ؤمِ الـمُ نُ  نَحْ رَتِنَا  لِذَاكِ وَةٌ  دَعْ وَ  هُ التَّنْبِيهَ  ذا  هَ إِنَّ  ْتُكُم!"  ْبَأ َن أ قَدْ  إِنِّي  ا  "هَ
ذِهِ النُّبُوءَةُ  َانِنا. فَهَ إِمي انِ  تِحَ ةُ امْ اعَ تَأتي سَ ا  نْدَمَ ةِ عِ هَ واجَ مُ لِلـْ دِّينَ  تَعِ سْ لِنَكونَ مُ تِهِ،  مَ وَبِكَلِ
َ م  هِ نِني وخِداعِ لِيلِ النَّاسِ املؤمِ م لِتَضْ هِ عِ ا بِوِسْ لُونَ كُلَّ مَ مَ يَعْ لِّلنيَ سَ ضِ ، أَنَّ الـمُ يَّةٌ يقِ قِ حَ

ائِعٌ  ذا نَوعٌ شَ ؟ هَ ْراجَ كُلَّ يَومٍ َب نٍ يُتَابِعُ األ ؤمِ نْ مُ ا اليَوم؟ كَمْ مِ نا، أَيْضً ذا وَاقِعُ م. أَلَيسَ هَ َذْبِهِ جلِ
َّة. َبَوِي نايَتِهِ األ تِسالمِ لِعِ دَمِ اإلِميانِ بِهِ وَرَفْضِ االسْ يلِ وَنُكْرانِ اهللاِ وَعَ لِ نْ أَنواعِ التَّضْ مِ

دِّقُوا.  لِ البَيْت! فَال تُصَ وَ في دَاخِ ا هُ وا، أَو: هَ رُجُ َّة! فال تَخْ وَ في البَرِّي ا هُ إِنْ قَالُوا لَكُم: هَ ٢٦ فَ
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تدمير الهيكل ونهاية األزمنة
(متّى ٢٤/ ٢٣-٣١)

دِّقُوا.  نَاك! فَال تُصَ نَا أَوْ هُ يحُ هُ َسِ وَذَا امل د: هُ ٢٣إِنْ قَالَ لَكُم أَحَ
ْتَارِينَ  لُّوا اخملُ وارِق، لِيُضِ ةٍ وخَ يمَ ظِ ْتُونَ بِآيَاتٍ عَ ْبِيَاءُ كَذَبَة، ويَأ َن اءُ كَذَبَةٌ وأ حَ سَ ومُ مُ وْفَ يَقُ ٢٤ فَسَ

م، لَو قَدِرُوا.  هُ سَ ْفُ أَن
ْتُكُم!  ْبَأ َن ا إِنِّي قَدْ أ ٢٥هَ

دِّقُوا.  لِ البَيْت! فَال تُصَ وَ في دَاخِ ا هُ وا، أَو: هَ رُجُ َّة! فال تَخْ وَ في البَرِّي ا هُ إِنْ قَالُوا لَكُم: هَ ٢٦ فَ
ْنِ  اب يءُ  جِ مَ يَكُونُ  هكَذَا  ارِب،  َغَ امل تَّى  حَ عُ  طَ ويَسْ ارِق،  َشَ امل نَ  مِ ضُ  يُومِ البَرْقَ  أَنَّ  ا  فكَمَ  ٢٧

ان.  اإلِنْسَ
ور.  عُ النُسُ ْتَمِ نَاكَ جتَ يْثُ تَكُونُ اجلُثَّةُ هُ ٢٨ حَ

اقَطُ  ومُ تَتَسَ وءَهُ، والنُّجُ طِي ضَ رُ ال يُعْ مَ لِم، والقَ سُ تُظْ مْ َّام، أَلشَ َي يقِ تِلْكَ األ دَ ضِ ً بَعْ اال ٢٩ وحَ
زَع.  اوَاتِ تَتَزَعْ مَ اء، وقُوَّاتُ السَ مَ نَ السَ مِ

ْنَ  اب وتَرَى  كُلُّها،  ْضِ  َر األ قَبَائِلُ  بُ  تَنْتَحِ فَ ان،  اإلِنْسَ ْنِ  اب ةُ  المَ اءِ عَ مَ السَ رُ في  هَ تَظْ ٣٠ وحينَئِذٍ 
يم.  ظِ دٍ عَ جْ َةٍ ومَ دْر اءِ بِقُ مَ بِ السَ حُ انِ آتِيًا على سُ اإلِنْسَ

نْ  مِ ْبَع،  َر األ يَاحِ  الرِ نَ  مِ تَارِيهِ  خْ مُ ونَ  عُ مَ فيَجْ يم،  ظِ عَ بُوقٍ  في  ونَ  خُ يَنْفُ الئِكَتَهُ  مَ لُ  ويُرْسِ  ٣١
ا. يهَ اوَاتِ إِلى أَقَاصِ مَ أَقَاصي السَ

مقدّمة
رِضُ  تَعْ جيءِ املسيح. فَ رِّ مَ مقِ سِ تُنا املارونيّة إِلى الوُلوجِ في عُ ونا كَنيسَ ا، تَدعُ في هذا األحدِ أَيضً
ذا  ن خِطبَةِ النِّهاياتِ األَخيرَة، منْ إِجنيلِ القدّيسِ متّى. أَملوضوعُ األَساسُ لِهَ ا جديدًا مِ لينا نَصًّ عَ
 ، يسوعَ َّبّ  الر نَ  مِ التَّالميذِ  لَبُ  طَ وَ  وَهُ (متى ٢٤/ ٣-١٤)  ة  ابِقَ السَّ قاطِعِ  الـمَ في  ِدُهُ  جنَ النَّصِّ، 
بنيَ:  فيها  عُ  مَ يَجْ بَةٍ،  طْ بِخِ يُجاوِبُ  يَسوعَ  نَّ  وَلَكِ يح.  املسِ جيءِ  مَ وَتَوقيتِ  الماتِ  عَ ةَ  فَ رِ عْ مَ
ا يُقالُ  م لِكُلِّ مَ تِهِ هَ واجَ تَّعوا بِها في مُ بُ على التَّالميذِ أَن يَتَمَ ليميَّة" الَّتي يَجِ ةِ التَّعْ "احلِكْمَ
يَّةِ  تَقبَلِ سْ الـمُ داثِ  َحْ األ ن  عَ تَتحدَّثُ  الَّتي  وَ"النُّبوءَةِ"  املسيح.  جيءِ  دَثِ مَ أنِ حَ نُّ في شَ وَيُظَ
دَهُ.  ْنَ اهللاِ وَحْ أ َّها شَ َن يَّة، أل م اإلِدْراكِ رِ وَقُدُراتِهِ لَ البَشَ قْ ى عَ طَّ ذِهِ األُمور تَتَخَ بِرموزٍ، لِتَدُلَّ علَى أَنَّ هَ
رَ  حْ السِّ ارِسُ  متُ الَّتي  لَّةِ  ضِ الـمُ التَيَّاراتِ  هِ  وَجْ في  الحٌ  سِ وَ  هُ يَسوعُ  طينَاهُ  يُعْ الَّذي  اجلَوابُ  فَ

الل.  َ احلَقِّ وَالضَّ ُ بَنيْ تار َرواحَ وَنَخْ يِّزُ األ مَ يٍّ، فيهِ نـُ ْرينٍ روحِ تْرَةِ متَ ْتِظارِ اللِّقاءِ بِاملسيحِ، كَفَ تْرَةِ ان فَ
حنيَ  هِ  ِّبَاعِ ت الِ رَ  ضَّ تتَحَ فَ املسيحِ،  وتِ  صَ ْييزِ  متَ لى  عَ سُ  النَّفْ وَّدُ  تَتَعَ  ، َرواحِ األ ييزِ  متَ ةِ  ُمارَسَ وَمبِ

ديد. الَمٍ جَ وها لِلِّقاءِ بِهِ، في عَ يَدْعُ

تَكْوينِ  قَبْلِ  ا  مَ إِلى   ، الوَراءِ إِلى  وْدَةٍ  عَ ريقِ  طَ إِلى  زُ  تَرْمُ ها  بِتَعابيرِ نْ  وَلَكِ ا،  يًّ بَلِ تَقْ سْ مُ يًّا  تاريخِ
ودَةُ  وَ عَ جيءِ املسيحِ هُ دَثَ مَ َنَّ حَ الم. وَكَأ راغُ وَالظَّ تْرَةِ الَّتي كَانَ يَسودُ فيها الفَ الكَون، إِلى الفَ

َّة. ي رِ ال البَشَ ا خَ دَم، مَ الكَونِ إِلى العَ

ْنَ  اب وتَرَى  كُلُّها،  ْضِ  َر األ قَبَائِلُ  بُ  تَنْتَحِ فَ ان،  اإلِنْسَ ْنِ  اب ةُ  المَ عَ اءِ  مَ السَ في  رُ  هَ تَظْ وحينَئِذٍ   ٣٠
يم.  ظِ دٍ عَ جْ َةٍ ومَ دْر اءِ بِقُ مَ بِ السَ حُ انِ آتِيًا على سُ اإلِنْسَ

نْ أَقَاصي  ْبَع، مِ َر يَاحِ األ نَ الرِ تَارِيهِ مِ خْ ونَ مُ عُ مَ يم، فيَجْ ظِ ونَ في بُوقٍ عَ خُ الئِكَتَهُ يَنْفُ لُ مَ ٣١ ويُرْسِ
ا. يهَ اوَاتِ إِلى أَقَاصِ مَ السَ

ديدَةٌ،  نَةٌ شَ حْ يقٌ وَمَ تَّى اآلن: ضِ جيءِ املسيح حَ َدَثِ مَ نا حلِ وِّرُها نَصُّ َةُ الَّتي يُصَ ور ذِهِ هِيَ الصُّ هَ
َّةٍ  ي ْضيرِ حتَ لَةٍ  رْحَ مَ وَى  لَيسَ سِ كُلُّهُ،  ذا  هَ نْ  وَلَكِ ة.  لْمَ وَالظُّ دَمِ  العَ إِلى  الكَونِ  وْدَةُ  عَ ما  هُ يَتْبَعُ
، الَّتي رَأى فيها  ْنِ اإلِنْسانِ ةُ اب المَ هُ عَ بِقُ صِ املسيح. وَهوَ إِذا أَتى، تَسْ خْ رِ بِشَ نْتَظَ لِلِّقاءِ الـمُ
لى قِوَى  الَم، وَعَ ذا العَ لْطانِ هَ لى سُ ْتِصارِ اهللاِ عَ زُ ان ليبِ رَمْ مَ أَو رايَةَ الصَّ ةِ رَسْ آباءُ الكَنيسَ
ةِ  مَ ظَ لِعَ عاء  مْ َّةُ جَ ي رِ البَشَ بُ  تَنْتَحِ اإلِنْسان،  ْنِ  اب ةِ  المَ رُؤيَةِ عَ لَدَى  َطيئَة.  وَاخل رِّ  وَالشَّ وتِ  الـمَ
بِّرُ  رٍ رَهيبٍ، يُعَ َنْظَ ماء مبِ بِ السَّ حُ نْ سُ رْشٍ مِ لى عَ َّبُّ يَسوعُ عَ ْتي الر ، يَأ بَتِهِ. وَحينَئِذٍ احلَدَثِ وَرَهْ
تارينَ، الَّذينَ  خْ ميعَ الـمُ دٍ جَ وتِ بوقٍ واحِ ونَ بِصَ الئِكَتِهِ يَدْعُ انِهِ. وَمَ لْطَ ةِ وَسُ ظيمَ َتِهِ العَ ن قُدْر عَ

وْلَهُ. عوا حَ تَمِ َيِّزونَهُ لِيَجْ يِّدِهِم الوَحيد وَميُ وتَ سَ فونَ صَ رِ يَعْ
ادَتْ بِكُلِّ  دَرَت وَسَ ْحَ ماءُ ان ْنِ اإلِنسان، أَلسَّ َجيءِ اب َّهُ مبِ َن َّةٍ. فَكَأ َّةٍ قَوِي ي زِ َةٍ رَمْ  يَنْتَهي النَّصُّ بِصور
نَ "الرِّياحِ  تارِينَ مِ خْ وا الـمُ عُ مَ دَرُوا لِيَجْ ْحَ الئِكَةُ ان الـمَ ا. فَ عً تَا مَ مَ الْتَحَ ْض، فَ َر لى األ َتِها عَ قُدْر
زَالَت  يها، فَ " إِلى أَقاصِ ماواتِ ي السَّ ن "أَقاصِ م مِ عوهُ مَ ْبَع، وَجَ َر ْضِ األ َر ُ األ ار زَالَتِ أَقْطَ "، فَ ْبَعْ َر األ
 ُ وَالنُّور احلَقُّ.  ودُ  يَسُ هُ سَ عَ وَمَ ع،  مَ أَجْ الكَونِ  لى  عَ يَسودُ  يحِ سَ املسِ لْطانُ  فَسُ األَرض.  أَقاصيَ 
َبَدًا.  أ فِئُ  يَنْطَ ال  الَّذي  املسيحِ  نُورُ  كَانَهُ  مَ لُّ  وَيَحِ كُلِّيًّا  يَغيبُ  سَ سِ  مْ الشَّ نَ  مِ َتِّي  تَأ الـمُ

يء. دِّدُ كُلَّ شَ يُجَ جيئِهِ، سَ بِمَ فَ

خالصة روحيّة
هُ  نُواجِ كَيْفَ  بِهِ؟  ائِنا  قَ لِلِ رُ  ضَّ نَتَحَ فَكَيْفَ  أَمنيٌ.  وَ  وَهُ دَنَا  وَعَ وَ  هُ ا،  قًّ حَ آتٍ  وعَ  يَسُ َّبَّ  الر إِنَّ 
ةِ  فَ رِ َعْ ملِ عي  وَالسَّ رابِ  طِّ بِاالضْ أَمْ  رِّ  تَمِ سْ الـمُ وَاجلِهادِ  بْرِ  بِالصَّ يَّة؟  الرُّوحِ نِ  حَ وَالـمِ اتِ  يقَ الضِّ
تار؟ اذا نَخْ مَ ةُ وَالنُّور، فَ لْمَ َمانَة، ألظُّ الل وَاأل ني: الضَّ يقَ رِ نا طَ امَ عُ أَمَ ذا النَّصّ يَضَ بَل؟ هَ تَقْ سْ الـمُ

تْرَةَ  فَ يَ  ضِ لِنَقْ ة،  وَاحلَقيقَ اللِ  بَنيَ الضَّ ييزِ  لِلتَّمْ دَ  لَنا قَواعِ دِّمُ  يُقَ النَّصّ  ذا  أَنَّ هَ إِلى  ةِ  بِاإلِضافَ
رابَ  طِّ االضْ رُ  تَنْشُ ةُ  لْمَ الظُّ أَوِ  اللُ  الضَّ فَ الل.  الضَّ نِ  عَ بَعيدًا  المٍ  وَسَ هادٍ  بِجِ ذِهِ  هَ ْتِظارِ  االن
أنينَةَ  مَ رُ الطَّ ٌ يَنْشُ يَ نُور ةُ فَهِ ا احلَقيقَ ة. أَمَّ حَ دَةٌ غَيرُ واضِ قَّ عَ يَ مُ رار، فَهِ تِقْ دَمَ االسْ ياعَ وَعَ وَالضَّ
يشِ  ونا إِلى عَ ذا النَّصُّ يَدْعُ بٍ. فَهَ تْعِ فيفٌ وَلَطيفٌ غَيْرُ مُ وَالوُضوحَ وَالثَّبات، فَهوَ بَسيطٌ خَ

ْنِ  اب يءُ  جِ مَ يَكُونُ  هكَذَا  ارِب،  َغَ امل تَّى  حَ عُ  طَ ويَسْ ارِق،  َشَ امل نَ  مِ ضُ  يُومِ البَرْقَ  أَنَّ  ا  فكَمَ  ٢٧
ان.  اإلِنْسَ

ور. عُ النُسُ ْتَمِ نَاكَ جتَ يْثُ تَكُونُ اجلُثَّةُ هُ ٢٨ حَ
ذِهِ  الِ الكَذَّاب. في هَ سيحِ الدَّجَّ هورِ الـمَ اتِ ظُ المَ رْضَ عَ تّى عَ يلِيُّ مَ عَ اآليَةِ (آ ٢٦) يُنْهي اإلِجنْ مَ
جيءِ  دَثَ مَ نَّ حَ نْهُ. ألِ ثِ عَ تّى لِلْبَحْ يح أَوْ حَ ن املسِ تيشِ عَ ُروجِ لِلْتَّفْ ن اخل ُنَا يَسوعُ مِ ذِّر َّة، يُحَ املر
احلَدَثَ  انِ  فَ تَصِ  (٢٧-٢٨) اآلياتَانِ  فَ  . عْ مَ أَجْ الكَونِ  يونِ  عُ لى  عَ ا  حً واضِ دَثًا  حَ يَكُونُ  سَ يح  املسِ
ارِقِ  شَ نَ الـمَ . "مِ ميعُ النَّاسِ َهُ جَ يَرَى نُور ، فَ وَ كَالبَرْقِ الَّذي يُضيءُ بِوُضوحٍ هُ َّتَنيِ: فَ ازِي جَ َتَنيِ مَ ور بِصُ
ةِ  احَ سَ لى مَ رُ عَ هَ يَظْ جيءِ املسيحِ، الَّذي سَ دَثِ مَ لى وُضوحِ حَ بيرٌ يَدُلُّ عَ "، تَعْ ارِبِ غَ تّى الـمَ حَ
ا البَرْقِ  يم. وَكَمَ ظِ نْ نُورِهِ العَ رونَ مِ يَرَونهُ وَيُبْهَ يِّ سَ ْضِ َر كَّانِ كَوكَبِنَا األ ميعُ سُ الكَونِ كُلِّها، فَجَ
ور هِيَ لِلدَّاللَةِ  ثَّةِ وَالنُّسُ َّةُ لِلجُ َةُ اجملازِي ور . وَالصُّ ريعٍ َّعٍ وَسَ تَوَق اجِئٍ غَيْرُ مُ فَ كْلٍ مُ ْتي بِشَ أ يَ ا، سَ أَيْضً
ةِ،  ريسَ يَكونُ كَالفَ ورُ املسيحِ يَسوعَ سَ ضُ ذا احلَدَث. فَحُ ا هَ تَّعُ بِهَ يَتَمَ لى قُوَّةِ اجلَذْبِ الَّتي سَ عَ
رُ يَرى  النَّسْ ةِ. فَ م إلى احلَقيقَ هِ وعِ دِّ جُ نَةِ اإلِميان وَلِسَ حْ لى مِ رونَ عَ ةِ الَّذينَ يَنْتَصِ اجَ دِّ حَ يَأتي لسَ

ةِ البَرْق. رْعَ ا عليها بِسُ ا منقضًّ وَهَ دٍ وَيَأتي نَحْ نْ بُعْ تَهُ عَ ريسَ فَ
نْ  عَ يَسوعَ  املسيحِ  جيءَ  مَ َيِّزُ  متُ الَّتي  اتِ  المَ العَ  َ بَنيْ رْقَ  الفَ ِدُ  جنَ َّتَنيِ،  اجملازِي َتَنيِ  ور الصُّ اتَنيِ  بِهَ  
ا  دَّدٍ إمنّ حَ كَانٍ مُ ًا في مَ ور صُ حْ ُهُ يَكونُ مَ هور ذا األَخيرُ، ظُ ال. فَهَ الماتِ الَّتي هِيَ لِلمسيحِ الدَّجَّ العَ
دَثًا  وَ لَيسَ حَ َّة، أَو في البَيت". وَهُ ناك، في البَرِّي نا أو هُ نُ أَن يَكونَ "هُ كِ يُمْ ، فَ غَيْرُ ثابِتٍ بل َكَاذِبٍ
نْهُ وَيدعوا  اصٍ لِيُخبِروا عَ خَ تاجُ إِلى أَشْ َّابًا، لِذا يَحْ ذ ، وَهوَ لَيسَ جَ اعٌ عَ ٌ وَال شُ ا إِذ لَيْسَ لَهُ نُور يمً ظِ عَ
نُهُ أَن يَكُونَ نَبِيًّا.  ْكِ ا، كَما ميُ سيحً نُهُ أَنْ يَكونَ مَ كِ يُمْ ة، فَ حَ َّتَهُ غَيْرُ واضِ وِي ا أَنَّ هُ النَّاسِ لِرُؤيَتِهِ. كَمَ
 َ هور لى أَنَّ ظُ ذا يَدُلُّ عَ ذِبَ النَّاسَ إِلَيْهِ. كُلُّ هَ حَ اآليَاتِ لِكَي يَجْ تَرِ لَيْهِ أَن يَجْ َّهُ عَ َن ةِ، إِلى أ افَ بِاإلِضَ
رابَ  طِّ لَقَ وَاالضْ بِّبُ القَ ُهُ يُسَ ضور رٌ بَيْنَنَا. وَحُ اضِ وَ حَ ، هُ وَ وَاقِعٌ دَثٍ بَلْ هُ ال، لَيسَ بِحَ املسيحِ الدَّجَّ
أنِينَةَ وَالنُّور.  مَ المَ وَالطَّ عُ السَّ رّيرِ الَّذي يَنْزِ ورِ الرُّوحِ الشِّ ضُ الماتُ حُ ذِهِ عَ يد، وَهَ قِ بابِيَّةَ وَالتَّعْ وَالضَّ
نْهُ أَو لِلْتَّرْويجِ لَهُ،  النِ عَ ةٍ لِإلِعْ اجَ ، لَيسَ بِحَ ظيمٌ دَثٌ عَ لِ حَ وَ بِالفِعْ جيءُ املسيحِ يَسوعَ هُ ا مَ أَمَّ
رِضُ  ةٍ كَبيرَة، يَأتي وَيَفْ رْعَ اق بِسُ ْألُ كُلَّ اآلفَ قيقيٌّ كَنُورِ البَرْقِ الَّذي ميَ ةِ، حَ ريسَ ذَّابٌ كَالفَ وَ جَ هُ فَ

ُ الَّذي ال غِشَّ فيهِ. ةُ وَالنُّور َّهُ احلَقيقَ َن َهُ ألِ ور ضُ حُ

اقَطُ  ومُ تَتَسَ وءَهُ، والنُّجُ طِي ضَ رُ ال يُعْ مَ لِم، والقَ سُ تُظْ مْ َّام، أَلشَ َي يقِ تِلْكَ األ دَ ضِ ً بَعْ اال ٢٩ وحَ
زَع. اوَاتِ تَتَزَعْ مَ اء، وقُوَّاتُ السَ مَ نَ السَ مِ

وَجِهادٍ  يقٍ  ضِ لَةَ  رْحَ مَ بَلْ  أنينَةٍ،  مَ وَطَ ةٍ  راحَ تْرَةَ  فَ تَكونَ  لَنْ  املسيحِ  جيءِ  مَ ْتِظارِ  ان تْرَةَ  فَ إِنَّ 
قاييسُ  مَ لِبُ  تَنْقَ هورِ املسيحِ، سَ نْدَ ظُ وَعِ اإلِميان.  والثَّباتِ في  ة  احلَقيقَ بيلِ  لٍ في سَ تَواصِ مُ
لِم وَكُلُّ قُوَّاتِ  تُظْ تْ لِتُعطي النُّور سَ لِقَ سُ الَّتي خُ مْ الشَّ بٍ، فَ قِ لى عَ ا عَ الكَونِ وَقَوانِينَهُ رَأسً
دَثًا  حَ فُ  تَصِ ال  َّةُ  النَّبَوِي اآليَةُ  ذِهِ  فَهَ بيعيَّ.  الطَّ سارَها  مَ دُ  قِ وَتَفْ أَنوارُها  فِئُ  تَنطَ سَ ماء  السَّ

٢صفحة

 ٌ ْذار أنِ هِيَ إِن ذا الشَّ يَّتُهُ لَنا بِهَ وَصِ تِهِ. فَ نْ روحِ اهللاِ وَحِكْمَ َّاتِيَّةَ اخلالِيَةَ مِ يَّةَ الذ لْمِ اليلَ العِ وَالتَّحَ
ْتُكُم!" ْبَأ َن ا إِنِّي قَدْ أ د"، "هَ لَّكُم أَحَ ذَروا أَنْ يُضِ ديدٌ: "إِحْ شَ

شرح اآليات
دِّقُوا.  نَاك! فَال تُصَ نَا أَوْ هُ يحُ هُ َسِ وَذَا امل د: هُ ٢٣إِنْ قَالَ لَكُم أَحَ

م  هُ سَ أَنفُ بونَ  سَ يَحْ الَّذينَ  مُ  هُ لِّلني.  ضَ الـمُ أَقوالَ  دِّقُوا"  تُصَ "ال  ديدٍ:  شَ بِإِنذارٍ  النَّصُّ  يَبدَأُ 
د"، هِيَ  ذهِ اآليةِ: "إِن قالَ لَكُم أحَ بِدايَةُ هَ جيئِهِ. فَ هورِ املسيحِ ومَ َكانِ ظُ بِتَوقيتِ وَمبِ نيَ  املِ عَ
وَتِلْكَ  اليَومُ  "ذَلِكَ  أَنَّ:  نا  لَّمَ عَ فَهوَ  تِهِ.  مَ وَبِكَلِ املسيحِ  بِيَسوعَ  ننيَ  لِلمؤمِ التَّمييزِ  فتاحُ  مِ
بَرِ  نَاقِلُ خَ دَهُ" متى ٣٦/٢٤. فَ ّ اآلبُ وَحْ ماوات، إِال الئِكَةُ السَّ د، وال مَ ما أَحَ فُهُ رِ ةُ فَال يَعْ اعَ السَّ
ذا احلَدَثِ  العالِمُ الوَحيدُ بِهَ اص. فَ دَ األَشخَ َيًّا كان أَو أَحَ نُهُ أَن يَكونَ أ ْكِ جيءِ املسيح إِذًا، ال ميُ مَ
م  ونَا بنُبوءَاتِهِ دَعُ لِّلنيَ أَن يَخْ ضَ نَّ  للـمُ حَ مَ ذا، ال نَسْ لِهَ دَهُ. فَ وَ وَحْ ، وَهُ و اهللاُ اآلبُ ظيمِ هُ العَ

م. وبِكَذِبِهِ

ْتَارِينَ  لُّوا اخملُ وارِق، لِيُضِ ةٍ وخَ يمَ ظِ ْتُونَ بِآيَاتٍ عَ ْبِيَاءُ كَذَبَة، ويَأ َن اءُ كَذَبَةٌ وأ حَ سَ ومُ مُ وْفَ يَقُ ٢٤ فَسَ
م، لَو قَدِرُوا.  هُ سَ ْفُ أَن

ْتُكُم!  ْبَأ َن ا إِنِّي قَدْ أ ٢٥هَ
ةَ بَنيَ النَّاسِ  هَ واجَ بِّبُ اجلِدالَ وَالـمُ يُسَ وضوعٌ سَ َّهُ مَ َن جيءِ املسيحِ"، بِأ دَثِ "مَ يَّةُ حَ مِّ رُ أَهَ هَ تَظْ
ةِ،  هَ واجَ ذهِ الـمُ كُ في هَ تَرِ يَشْ تَارِينَ. فَسَ خْ ننيَ الـمُ ؤمِ انِ إِميانِ الـمُ تِحَ مْ بَبًا الِ يَكُونُ سَ َّهُ سَ َن وَبِأ
حاءُ  سَ (مُ ةٍ  مَّ هِ مُ زَ  راكِ وَمَ وارِق)  وَخَ ةٍ  ظيمَ عَ بِآياتٍ  (يَأتونَ  يَّةٍ  روحِ اتٍ  فَ بِصِ تَّعونَ  يَتَمَ خاصٌ  أَشْ
اآليَةُ  ذِهِ  هَ م.  هِ سِ ْفُ أَن تَارينَ  خْ الـمُ لِيلَ  تَضْ يُحاوِلونَ  وَسَ  ، بِالكَذِبْ يَّزونَ  يَتَمَ م  نَّهُ وَلَكِ ْبِياءُ)  َن وَأ
ريرِ الكَاذِب.  اللِ الشِّ َ روحِ اهللاِ احلَقِّ وَروحِ الضَّ يَّةِ بَنيْ نَةِ وَاحلَرْبِ الرُّوحِ حْ نَ الـمِ دًا مِ هَ شْ فُ مَ تَصِ
دَفِ  بِهَ  ، وَذَاتِ عْ وَالشَّ رِ  حْ السِّ نْعِ  نْ صُ مِ ةً  لِحَ أَسْ لُونَ  مِ تَعْ يَسْ الكَذَبَةُ سَ ْبِياءُ  َن وَاأل اءُ  حَ سَ أَلـمُ
م  َانِهِ إِمي نْ  عَ ادِهِم  ْعَ إِب اوَلَةِ  حَ مُ لـِ نني  ؤمِ الـمُ تَارينَ  خْ مُ لِلـْ ةٍ  اصَّ بخَ لِلنَّاس،  ْبَاتَاتِ  اإلِث دِميِ  تَقْ

َّبِّ يَسوع.  لِيمِ الر كِيكِ بِتَعْ م إِلى التَّشْ هِ وَدَفْعِ
يَسوعَ  َّبّ  بِالر ننيَ  ؤمِ الـمُ نُ  نَحْ رَتِنَا  لِذَاكِ وَةٌ  دَعْ وَ  هُ التَّنْبِيهَ  ذا  هَ إِنَّ  ْتُكُم!"  ْبَأ َن أ قَدْ  إِنِّي  ا  "هَ
ذِهِ النُّبُوءَةُ  َانِنا. فَهَ إِمي انِ  تِحَ ةُ امْ اعَ تَأتي سَ ا  نْدَمَ ةِ عِ هَ واجَ مُ لِلـْ دِّينَ  تَعِ سْ لِنَكونَ مُ تِهِ،  مَ وَبِكَلِ
َ م  هِ نِني وخِداعِ لِيلِ النَّاسِ املؤمِ م لِتَضْ هِ عِ ا بِوِسْ لُونَ كُلَّ مَ مَ يَعْ لِّلنيَ سَ ضِ ، أَنَّ الـمُ يَّةٌ يقِ قِ حَ

ائِعٌ  ذا نَوعٌ شَ ؟ هَ ْراجَ كُلَّ يَومٍ َب نٍ يُتَابِعُ األ ؤمِ نْ مُ ا اليَوم؟ كَمْ مِ نا، أَيْضً ذا وَاقِعُ م. أَلَيسَ هَ َذْبِهِ جلِ
َّة. َبَوِي نايَتِهِ األ تِسالمِ لِعِ دَمِ اإلِميانِ بِهِ وَرَفْضِ االسْ يلِ وَنُكْرانِ اهللاِ وَعَ لِ نْ أَنواعِ التَّضْ مِ

دِّقُوا.  لِ البَيْت! فَال تُصَ وَ في دَاخِ ا هُ وا، أَو: هَ رُجُ َّة! فال تَخْ وَ في البَرِّي ا هُ إِنْ قَالُوا لَكُم: هَ ٢٦ فَ



تدمير الهيكل ونهاية األزمنة
(متّى ٢٤/ ٢٣-٣١)

دِّقُوا.  نَاك! فَال تُصَ نَا أَوْ هُ يحُ هُ َسِ وَذَا امل د: هُ ٢٣إِنْ قَالَ لَكُم أَحَ
ْتَارِينَ  لُّوا اخملُ وارِق، لِيُضِ ةٍ وخَ يمَ ظِ ْتُونَ بِآيَاتٍ عَ ْبِيَاءُ كَذَبَة، ويَأ َن اءُ كَذَبَةٌ وأ حَ سَ ومُ مُ وْفَ يَقُ ٢٤ فَسَ

م، لَو قَدِرُوا.  هُ سَ ْفُ أَن
ْتُكُم!  ْبَأ َن ا إِنِّي قَدْ أ ٢٥هَ

دِّقُوا.  لِ البَيْت! فَال تُصَ وَ في دَاخِ ا هُ وا، أَو: هَ رُجُ َّة! فال تَخْ وَ في البَرِّي ا هُ إِنْ قَالُوا لَكُم: هَ ٢٦ فَ
ْنِ  اب يءُ  جِ مَ يَكُونُ  هكَذَا  ارِب،  َغَ امل تَّى  حَ عُ  طَ ويَسْ ارِق،  َشَ امل نَ  مِ ضُ  يُومِ البَرْقَ  أَنَّ  ا  فكَمَ  ٢٧

ان.  اإلِنْسَ
ور.  عُ النُسُ ْتَمِ نَاكَ جتَ يْثُ تَكُونُ اجلُثَّةُ هُ ٢٨ حَ

اقَطُ  ومُ تَتَسَ وءَهُ، والنُّجُ طِي ضَ رُ ال يُعْ مَ لِم، والقَ سُ تُظْ مْ َّام، أَلشَ َي يقِ تِلْكَ األ دَ ضِ ً بَعْ اال ٢٩ وحَ
زَع.  اوَاتِ تَتَزَعْ مَ اء، وقُوَّاتُ السَ مَ نَ السَ مِ

ْنَ  اب وتَرَى  كُلُّها،  ْضِ  َر األ قَبَائِلُ  بُ  تَنْتَحِ فَ ان،  اإلِنْسَ ْنِ  اب ةُ  المَ اءِ عَ مَ السَ رُ في  هَ تَظْ ٣٠ وحينَئِذٍ 
يم.  ظِ دٍ عَ جْ َةٍ ومَ دْر اءِ بِقُ مَ بِ السَ حُ انِ آتِيًا على سُ اإلِنْسَ

نْ  مِ ْبَع،  َر األ يَاحِ  الرِ نَ  مِ تَارِيهِ  خْ مُ ونَ  عُ مَ فيَجْ يم،  ظِ عَ بُوقٍ  في  ونَ  خُ يَنْفُ الئِكَتَهُ  مَ لُ  ويُرْسِ  ٣١
ا. يهَ اوَاتِ إِلى أَقَاصِ مَ أَقَاصي السَ

مقدّمة
رِضُ  تَعْ جيءِ املسيح. فَ رِّ مَ مقِ سِ تُنا املارونيّة إِلى الوُلوجِ في عُ ونا كَنيسَ ا، تَدعُ في هذا األحدِ أَيضً
ذا  ن خِطبَةِ النِّهاياتِ األَخيرَة، منْ إِجنيلِ القدّيسِ متّى. أَملوضوعُ األَساسُ لِهَ ا جديدًا مِ لينا نَصًّ عَ
 ، يسوعَ َّبّ  الر نَ  مِ التَّالميذِ  لَبُ  طَ وَ  وَهُ (متى ٢٤/ ٣-١٤)  ة  ابِقَ السَّ قاطِعِ  الـمَ في  ِدُهُ  جنَ النَّصِّ، 
بنيَ:  فيها  عُ  مَ يَجْ بَةٍ،  طْ بِخِ يُجاوِبُ  يَسوعَ  نَّ  وَلَكِ يح.  املسِ جيءِ  مَ وَتَوقيتِ  الماتِ  عَ ةَ  فَ رِ عْ مَ
ا يُقالُ  م لِكُلِّ مَ تِهِ هَ واجَ تَّعوا بِها في مُ بُ على التَّالميذِ أَن يَتَمَ ليميَّة" الَّتي يَجِ ةِ التَّعْ "احلِكْمَ
يَّةِ  تَقبَلِ سْ الـمُ داثِ  َحْ األ ن  عَ تَتحدَّثُ  الَّتي  وَ"النُّبوءَةِ"  املسيح.  جيءِ  دَثِ مَ أنِ حَ نُّ في شَ وَيُظَ
دَهُ.  ْنَ اهللاِ وَحْ أ َّها شَ َن يَّة، أل م اإلِدْراكِ رِ وَقُدُراتِهِ لَ البَشَ قْ ى عَ طَّ ذِهِ األُمور تَتَخَ بِرموزٍ، لِتَدُلَّ علَى أَنَّ هَ
رَ  حْ السِّ ارِسُ  متُ الَّتي  لَّةِ  ضِ الـمُ التَيَّاراتِ  هِ  وَجْ في  الحٌ  سِ وَ  هُ يَسوعُ  طينَاهُ  يُعْ الَّذي  اجلَوابُ  فَ

الل.  َ احلَقِّ وَالضَّ ُ بَنيْ تار َرواحَ وَنَخْ يِّزُ األ مَ يٍّ، فيهِ نـُ ْرينٍ روحِ تْرَةِ متَ ْتِظارِ اللِّقاءِ بِاملسيحِ، كَفَ تْرَةِ ان فَ
حنيَ  هِ  ِّبَاعِ ت الِ رَ  ضَّ تتَحَ فَ املسيحِ،  وتِ  صَ ْييزِ  متَ لى  عَ سُ  النَّفْ وَّدُ  تَتَعَ  ، َرواحِ األ ييزِ  متَ ةِ  ُمارَسَ وَمبِ

ديد. الَمٍ جَ وها لِلِّقاءِ بِهِ، في عَ يَدْعُ

تَكْوينِ  قَبْلِ  ا  مَ إِلى   ، الوَراءِ إِلى  وْدَةٍ  عَ ريقِ  طَ إِلى  زُ  تَرْمُ ها  بِتَعابيرِ نْ  وَلَكِ ا،  يًّ بَلِ تَقْ سْ مُ يًّا  تاريخِ
ودَةُ  وَ عَ جيءِ املسيحِ هُ دَثَ مَ َنَّ حَ الم. وَكَأ راغُ وَالظَّ تْرَةِ الَّتي كَانَ يَسودُ فيها الفَ الكَون، إِلى الفَ

َّة. ي رِ ال البَشَ ا خَ دَم، مَ الكَونِ إِلى العَ

ْنَ  اب وتَرَى  كُلُّها،  ْضِ  َر األ قَبَائِلُ  بُ  تَنْتَحِ فَ ان،  اإلِنْسَ ْنِ  اب ةُ  المَ عَ اءِ  مَ السَ في  رُ  هَ تَظْ وحينَئِذٍ   ٣٠
يم.  ظِ دٍ عَ جْ َةٍ ومَ دْر اءِ بِقُ مَ بِ السَ حُ انِ آتِيًا على سُ اإلِنْسَ

نْ أَقَاصي  ْبَع، مِ َر يَاحِ األ نَ الرِ تَارِيهِ مِ خْ ونَ مُ عُ مَ يم، فيَجْ ظِ ونَ في بُوقٍ عَ خُ الئِكَتَهُ يَنْفُ لُ مَ ٣١ ويُرْسِ
ا. يهَ اوَاتِ إِلى أَقَاصِ مَ السَ

ديدَةٌ،  نَةٌ شَ حْ يقٌ وَمَ تَّى اآلن: ضِ جيءِ املسيح حَ َدَثِ مَ نا حلِ وِّرُها نَصُّ َةُ الَّتي يُصَ ور ذِهِ هِيَ الصُّ هَ
َّةٍ  ي ْضيرِ حتَ لَةٍ  رْحَ مَ وَى  لَيسَ سِ كُلُّهُ،  ذا  هَ نْ  وَلَكِ ة.  لْمَ وَالظُّ دَمِ  العَ إِلى  الكَونِ  وْدَةُ  عَ ما  هُ يَتْبَعُ
، الَّتي رَأى فيها  ْنِ اإلِنْسانِ ةُ اب المَ هُ عَ بِقُ صِ املسيح. وَهوَ إِذا أَتى، تَسْ خْ رِ بِشَ نْتَظَ لِلِّقاءِ الـمُ
لى قِوَى  الَم، وَعَ ذا العَ لْطانِ هَ لى سُ ْتِصارِ اهللاِ عَ زُ ان ليبِ رَمْ مَ أَو رايَةَ الصَّ ةِ رَسْ آباءُ الكَنيسَ
ةِ  مَ ظَ لِعَ عاء  مْ َّةُ جَ ي رِ البَشَ بُ  تَنْتَحِ اإلِنْسان،  ْنِ  اب ةِ  المَ رُؤيَةِ عَ لَدَى  َطيئَة.  وَاخل رِّ  وَالشَّ وتِ  الـمَ
بِّرُ  رٍ رَهيبٍ، يُعَ َنْظَ ماء مبِ بِ السَّ حُ نْ سُ رْشٍ مِ لى عَ َّبُّ يَسوعُ عَ ْتي الر ، يَأ بَتِهِ. وَحينَئِذٍ احلَدَثِ وَرَهْ
تارينَ، الَّذينَ  خْ ميعَ الـمُ دٍ جَ وتِ بوقٍ واحِ ونَ بِصَ الئِكَتِهِ يَدْعُ انِهِ. وَمَ لْطَ ةِ وَسُ ظيمَ َتِهِ العَ ن قُدْر عَ

وْلَهُ. عوا حَ تَمِ َيِّزونَهُ لِيَجْ يِّدِهِم الوَحيد وَميُ وتَ سَ فونَ صَ رِ يَعْ
ادَتْ بِكُلِّ  دَرَت وَسَ ْحَ ماءُ ان ْنِ اإلِنسان، أَلسَّ َجيءِ اب َّهُ مبِ َن َّةٍ. فَكَأ َّةٍ قَوِي ي زِ َةٍ رَمْ  يَنْتَهي النَّصُّ بِصور
نَ "الرِّياحِ  تارِينَ مِ خْ وا الـمُ عُ مَ دَرُوا لِيَجْ ْحَ الئِكَةُ ان الـمَ ا. فَ عً تَا مَ مَ الْتَحَ ْض، فَ َر لى األ َتِها عَ قُدْر
زَالَت  يها، فَ " إِلى أَقاصِ ماواتِ ي السَّ ن "أَقاصِ م مِ عوهُ مَ ْبَع، وَجَ َر ْضِ األ َر ُ األ ار زَالَتِ أَقْطَ "، فَ ْبَعْ َر األ
 ُ وَالنُّور احلَقُّ.  ودُ  يَسُ هُ سَ عَ وَمَ ع،  مَ أَجْ الكَونِ  لى  عَ يَسودُ  يحِ سَ املسِ لْطانُ  فَسُ األَرض.  أَقاصيَ 
َبَدًا.  أ فِئُ  يَنْطَ ال  الَّذي  املسيحِ  نُورُ  كَانَهُ  مَ لُّ  وَيَحِ كُلِّيًّا  يَغيبُ  سَ سِ  مْ الشَّ نَ  مِ َتِّي  تَأ الـمُ

يء. دِّدُ كُلَّ شَ يُجَ جيئِهِ، سَ بِمَ فَ

خالصة روحيّة
هُ  نُواجِ كَيْفَ  بِهِ؟  ائِنا  قَ لِلِ رُ  ضَّ نَتَحَ فَكَيْفَ  أَمنيٌ.  وَ  وَهُ دَنَا  وَعَ وَ  هُ ا،  قًّ حَ آتٍ  وعَ  يَسُ َّبَّ  الر إِنَّ 
ةِ  فَ رِ َعْ ملِ عي  وَالسَّ رابِ  طِّ بِاالضْ أَمْ  رِّ  تَمِ سْ الـمُ وَاجلِهادِ  بْرِ  بِالصَّ يَّة؟  الرُّوحِ نِ  حَ وَالـمِ اتِ  يقَ الضِّ
تار؟ اذا نَخْ مَ ةُ وَالنُّور، فَ لْمَ َمانَة، ألظُّ الل وَاأل ني: الضَّ يقَ رِ نا طَ امَ عُ أَمَ ذا النَّصّ يَضَ بَل؟ هَ تَقْ سْ الـمُ

تْرَةَ  فَ يَ  ضِ لِنَقْ ة،  وَاحلَقيقَ اللِ  بَنيَ الضَّ ييزِ  لِلتَّمْ دَ  لَنا قَواعِ دِّمُ  يُقَ النَّصّ  ذا  أَنَّ هَ إِلى  ةِ  بِاإلِضافَ
رابَ  طِّ االضْ رُ  تَنْشُ ةُ  لْمَ الظُّ أَوِ  اللُ  الضَّ فَ الل.  الضَّ نِ  عَ بَعيدًا  المٍ  وَسَ هادٍ  بِجِ ذِهِ  هَ ْتِظارِ  االن
أنينَةَ  مَ رُ الطَّ ٌ يَنْشُ يَ نُور ةُ فَهِ ا احلَقيقَ ة. أَمَّ حَ دَةٌ غَيرُ واضِ قَّ عَ يَ مُ رار، فَهِ تِقْ دَمَ االسْ ياعَ وَعَ وَالضَّ
يشِ  ونا إِلى عَ ذا النَّصُّ يَدْعُ بٍ. فَهَ تْعِ فيفٌ وَلَطيفٌ غَيْرُ مُ وَالوُضوحَ وَالثَّبات، فَهوَ بَسيطٌ خَ

٣صفحة

ْنِ  اب يءُ  جِ مَ يَكُونُ  هكَذَا  ارِب،  َغَ امل تَّى  حَ عُ  طَ ويَسْ ارِق،  َشَ امل نَ  مِ ضُ  يُومِ البَرْقَ  أَنَّ  ا  فكَمَ  ٢٧
ان.  اإلِنْسَ

ور. عُ النُسُ ْتَمِ نَاكَ جتَ يْثُ تَكُونُ اجلُثَّةُ هُ ٢٨ حَ
ذِهِ  الِ الكَذَّاب. في هَ سيحِ الدَّجَّ هورِ الـمَ اتِ ظُ المَ رْضَ عَ تّى عَ يلِيُّ مَ عَ اآليَةِ (آ ٢٦) يُنْهي اإلِجنْ مَ
جيءِ  دَثَ مَ نَّ حَ نْهُ. ألِ ثِ عَ تّى لِلْبَحْ يح أَوْ حَ ن املسِ تيشِ عَ ُروجِ لِلْتَّفْ ن اخل ُنَا يَسوعُ مِ ذِّر َّة، يُحَ املر
احلَدَثَ  انِ  فَ تَصِ  (٢٧-٢٨) اآلياتَانِ  فَ  . عْ مَ أَجْ الكَونِ  يونِ  عُ لى  عَ ا  حً واضِ دَثًا  حَ يَكُونُ  سَ يح  املسِ
ارِقِ  شَ نَ الـمَ . "مِ ميعُ النَّاسِ َهُ جَ يَرَى نُور ، فَ وَ كَالبَرْقِ الَّذي يُضيءُ بِوُضوحٍ هُ َّتَنيِ: فَ ازِي جَ َتَنيِ مَ ور بِصُ
ةِ  احَ سَ لى مَ رُ عَ هَ يَظْ جيءِ املسيحِ، الَّذي سَ دَثِ مَ لى وُضوحِ حَ بيرٌ يَدُلُّ عَ "، تَعْ ارِبِ غَ تّى الـمَ حَ
ا البَرْقِ  يم. وَكَمَ ظِ نْ نُورِهِ العَ رونَ مِ يَرَونهُ وَيُبْهَ يِّ سَ ْضِ َر كَّانِ كَوكَبِنَا األ ميعُ سُ الكَونِ كُلِّها، فَجَ
ور هِيَ لِلدَّاللَةِ  ثَّةِ وَالنُّسُ َّةُ لِلجُ َةُ اجملازِي ور . وَالصُّ ريعٍ َّعٍ وَسَ تَوَق اجِئٍ غَيْرُ مُ فَ كْلٍ مُ ْتي بِشَ أ يَ ا، سَ أَيْضً
ةِ،  ريسَ يَكونُ كَالفَ ورُ املسيحِ يَسوعَ سَ ضُ ذا احلَدَث. فَحُ ا هَ تَّعُ بِهَ يَتَمَ لى قُوَّةِ اجلَذْبِ الَّتي سَ عَ
رُ يَرى  النَّسْ ةِ. فَ م إلى احلَقيقَ هِ وعِ دِّ جُ نَةِ اإلِميان وَلِسَ حْ لى مِ رونَ عَ ةِ الَّذينَ يَنْتَصِ اجَ دِّ حَ يَأتي لسَ

ةِ البَرْق. رْعَ ا عليها بِسُ ا منقضًّ وَهَ دٍ وَيَأتي نَحْ نْ بُعْ تَهُ عَ ريسَ فَ
نْ  عَ يَسوعَ  املسيحِ  جيءَ  مَ َيِّزُ  متُ الَّتي  اتِ  المَ العَ  َ بَنيْ رْقَ  الفَ ِدُ  جنَ َّتَنيِ،  اجملازِي َتَنيِ  ور الصُّ اتَنيِ  بِهَ  
ا  دَّدٍ إمنّ حَ كَانٍ مُ ًا في مَ ور صُ حْ ُهُ يَكونُ مَ هور ذا األَخيرُ، ظُ ال. فَهَ الماتِ الَّتي هِيَ لِلمسيحِ الدَّجَّ العَ
دَثًا  وَ لَيسَ حَ َّة، أَو في البَيت". وَهُ ناك، في البَرِّي نا أو هُ نُ أَن يَكونَ "هُ كِ يُمْ ، فَ غَيْرُ ثابِتٍ بل َكَاذِبٍ
نْهُ وَيدعوا  اصٍ لِيُخبِروا عَ خَ تاجُ إِلى أَشْ َّابًا، لِذا يَحْ ذ ، وَهوَ لَيسَ جَ اعٌ عَ ٌ وَال شُ ا إِذ لَيْسَ لَهُ نُور يمً ظِ عَ
نُهُ أَن يَكُونَ نَبِيًّا.  ْكِ ا، كَما ميُ سيحً نُهُ أَنْ يَكونَ مَ كِ يُمْ ة، فَ حَ َّتَهُ غَيْرُ واضِ وِي ا أَنَّ هُ النَّاسِ لِرُؤيَتِهِ. كَمَ
 َ هور لى أَنَّ ظُ ذا يَدُلُّ عَ ذِبَ النَّاسَ إِلَيْهِ. كُلُّ هَ حَ اآليَاتِ لِكَي يَجْ تَرِ لَيْهِ أَن يَجْ َّهُ عَ َن ةِ، إِلى أ افَ بِاإلِضَ
رابَ  طِّ لَقَ وَاالضْ بِّبُ القَ ُهُ يُسَ ضور رٌ بَيْنَنَا. وَحُ اضِ وَ حَ ، هُ وَ وَاقِعٌ دَثٍ بَلْ هُ ال، لَيسَ بِحَ املسيحِ الدَّجَّ
أنِينَةَ وَالنُّور.  مَ المَ وَالطَّ عُ السَّ رّيرِ الَّذي يَنْزِ ورِ الرُّوحِ الشِّ ضُ الماتُ حُ ذِهِ عَ يد، وَهَ قِ بابِيَّةَ وَالتَّعْ وَالضَّ
نْهُ أَو لِلْتَّرْويجِ لَهُ،  النِ عَ ةٍ لِإلِعْ اجَ ، لَيسَ بِحَ ظيمٌ دَثٌ عَ لِ حَ وَ بِالفِعْ جيءُ املسيحِ يَسوعَ هُ ا مَ أَمَّ
رِضُ  ةٍ كَبيرَة، يَأتي وَيَفْ رْعَ اق بِسُ ْألُ كُلَّ اآلفَ قيقيٌّ كَنُورِ البَرْقِ الَّذي ميَ ةِ، حَ ريسَ ذَّابٌ كَالفَ وَ جَ هُ فَ

ُ الَّذي ال غِشَّ فيهِ. ةُ وَالنُّور َّهُ احلَقيقَ َن َهُ ألِ ور ضُ حُ

اقَطُ  ومُ تَتَسَ وءَهُ، والنُّجُ طِي ضَ رُ ال يُعْ مَ لِم، والقَ سُ تُظْ مْ َّام، أَلشَ َي يقِ تِلْكَ األ دَ ضِ ً بَعْ اال ٢٩ وحَ
زَع. اوَاتِ تَتَزَعْ مَ اء، وقُوَّاتُ السَ مَ نَ السَ مِ

وَجِهادٍ  يقٍ  ضِ لَةَ  رْحَ مَ بَلْ  أنينَةٍ،  مَ وَطَ ةٍ  راحَ تْرَةَ  فَ تَكونَ  لَنْ  املسيحِ  جيءِ  مَ ْتِظارِ  ان تْرَةَ  فَ إِنَّ 
قاييسُ  مَ لِبُ  تَنْقَ هورِ املسيحِ، سَ نْدَ ظُ وَعِ اإلِميان.  والثَّباتِ في  ة  احلَقيقَ بيلِ  لٍ في سَ تَواصِ مُ
لِم وَكُلُّ قُوَّاتِ  تُظْ تْ لِتُعطي النُّور سَ لِقَ سُ الَّتي خُ مْ الشَّ بٍ، فَ قِ لى عَ ا عَ الكَونِ وَقَوانِينَهُ رَأسً
دَثًا  حَ فُ  تَصِ ال  َّةُ  النَّبَوِي اآليَةُ  ذِهِ  فَهَ بيعيَّ.  الطَّ سارَها  مَ دُ  قِ وَتَفْ أَنوارُها  فِئُ  تَنطَ سَ ماء  السَّ

 ٌ ْذار أنِ هِيَ إِن ذا الشَّ يَّتُهُ لَنا بِهَ وَصِ تِهِ. فَ نْ روحِ اهللاِ وَحِكْمَ َّاتِيَّةَ اخلالِيَةَ مِ يَّةَ الذ لْمِ اليلَ العِ وَالتَّحَ
ْتُكُم!" ْبَأ َن ا إِنِّي قَدْ أ د"، "هَ لَّكُم أَحَ ذَروا أَنْ يُضِ ديدٌ: "إِحْ شَ

شرح اآليات
دِّقُوا.  نَاك! فَال تُصَ نَا أَوْ هُ يحُ هُ َسِ وَذَا امل د: هُ ٢٣إِنْ قَالَ لَكُم أَحَ

م  هُ سَ أَنفُ بونَ  سَ يَحْ الَّذينَ  مُ  هُ لِّلني.  ضَ الـمُ أَقوالَ  دِّقُوا"  تُصَ "ال  ديدٍ:  شَ بِإِنذارٍ  النَّصُّ  يَبدَأُ 
د"، هِيَ  ذهِ اآليةِ: "إِن قالَ لَكُم أحَ بِدايَةُ هَ جيئِهِ. فَ هورِ املسيحِ ومَ َكانِ ظُ بِتَوقيتِ وَمبِ نيَ  املِ عَ
وَتِلْكَ  اليَومُ  "ذَلِكَ  أَنَّ:  نا  لَّمَ عَ فَهوَ  تِهِ.  مَ وَبِكَلِ املسيحِ  بِيَسوعَ  ننيَ  لِلمؤمِ التَّمييزِ  فتاحُ  مِ
بَرِ  نَاقِلُ خَ دَهُ" متى ٣٦/٢٤. فَ ّ اآلبُ وَحْ ماوات، إِال الئِكَةُ السَّ د، وال مَ ما أَحَ فُهُ رِ ةُ فَال يَعْ اعَ السَّ
ذا احلَدَثِ  العالِمُ الوَحيدُ بِهَ اص. فَ دَ األَشخَ َيًّا كان أَو أَحَ نُهُ أَن يَكونَ أ ْكِ جيءِ املسيح إِذًا، ال ميُ مَ
م  ونَا بنُبوءَاتِهِ دَعُ لِّلنيَ أَن يَخْ ضَ نَّ  للـمُ حَ مَ ذا، ال نَسْ لِهَ دَهُ. فَ وَ وَحْ ، وَهُ و اهللاُ اآلبُ ظيمِ هُ العَ

م. وبِكَذِبِهِ

ْتَارِينَ  لُّوا اخملُ وارِق، لِيُضِ ةٍ وخَ يمَ ظِ ْتُونَ بِآيَاتٍ عَ ْبِيَاءُ كَذَبَة، ويَأ َن اءُ كَذَبَةٌ وأ حَ سَ ومُ مُ وْفَ يَقُ ٢٤ فَسَ
م، لَو قَدِرُوا.  هُ سَ ْفُ أَن

ْتُكُم!  ْبَأ َن ا إِنِّي قَدْ أ ٢٥هَ
ةَ بَنيَ النَّاسِ  هَ واجَ بِّبُ اجلِدالَ وَالـمُ يُسَ وضوعٌ سَ َّهُ مَ َن جيءِ املسيحِ"، بِأ دَثِ "مَ يَّةُ حَ مِّ رُ أَهَ هَ تَظْ
ةِ،  هَ واجَ ذهِ الـمُ كُ في هَ تَرِ يَشْ تَارِينَ. فَسَ خْ ننيَ الـمُ ؤمِ انِ إِميانِ الـمُ تِحَ مْ بَبًا الِ يَكُونُ سَ َّهُ سَ َن وَبِأ
حاءُ  سَ (مُ ةٍ  مَّ هِ مُ زَ  راكِ وَمَ وارِق)  وَخَ ةٍ  ظيمَ عَ بِآياتٍ  (يَأتونَ  يَّةٍ  روحِ اتٍ  فَ بِصِ تَّعونَ  يَتَمَ خاصٌ  أَشْ
اآليَةُ  ذِهِ  هَ م.  هِ سِ ْفُ أَن تَارينَ  خْ الـمُ لِيلَ  تَضْ يُحاوِلونَ  وَسَ  ، بِالكَذِبْ يَّزونَ  يَتَمَ م  نَّهُ وَلَكِ ْبِياءُ)  َن وَأ
ريرِ الكَاذِب.  اللِ الشِّ َ روحِ اهللاِ احلَقِّ وَروحِ الضَّ يَّةِ بَنيْ نَةِ وَاحلَرْبِ الرُّوحِ حْ نَ الـمِ دًا مِ هَ شْ فُ مَ تَصِ
دَفِ  بِهَ  ، وَذَاتِ عْ وَالشَّ رِ  حْ السِّ نْعِ  نْ صُ مِ ةً  لِحَ أَسْ لُونَ  مِ تَعْ يَسْ الكَذَبَةُ سَ ْبِياءُ  َن وَاأل اءُ  حَ سَ أَلـمُ
م  َانِهِ إِمي نْ  عَ ادِهِم  ْعَ إِب اوَلَةِ  حَ مُ لـِ نني  ؤمِ الـمُ تَارينَ  خْ مُ لِلـْ ةٍ  اصَّ بخَ لِلنَّاس،  ْبَاتَاتِ  اإلِث دِميِ  تَقْ

َّبِّ يَسوع.  لِيمِ الر كِيكِ بِتَعْ م إِلى التَّشْ هِ وَدَفْعِ
يَسوعَ  َّبّ  بِالر ننيَ  ؤمِ الـمُ نُ  نَحْ رَتِنَا  لِذَاكِ وَةٌ  دَعْ وَ  هُ التَّنْبِيهَ  ذا  هَ إِنَّ  ْتُكُم!"  ْبَأ َن أ قَدْ  إِنِّي  ا  "هَ
ذِهِ النُّبُوءَةُ  َانِنا. فَهَ إِمي انِ  تِحَ ةُ امْ اعَ تَأتي سَ ا  نْدَمَ ةِ عِ هَ واجَ مُ لِلـْ دِّينَ  تَعِ سْ لِنَكونَ مُ تِهِ،  مَ وَبِكَلِ
َ م  هِ نِني وخِداعِ لِيلِ النَّاسِ املؤمِ م لِتَضْ هِ عِ ا بِوِسْ لُونَ كُلَّ مَ مَ يَعْ لِّلنيَ سَ ضِ ، أَنَّ الـمُ يَّةٌ يقِ قِ حَ

ائِعٌ  ذا نَوعٌ شَ ؟ هَ ْراجَ كُلَّ يَومٍ َب نٍ يُتَابِعُ األ ؤمِ نْ مُ ا اليَوم؟ كَمْ مِ نا، أَيْضً ذا وَاقِعُ م. أَلَيسَ هَ َذْبِهِ جلِ
َّة. َبَوِي نايَتِهِ األ تِسالمِ لِعِ دَمِ اإلِميانِ بِهِ وَرَفْضِ االسْ يلِ وَنُكْرانِ اهللاِ وَعَ لِ نْ أَنواعِ التَّضْ مِ

دِّقُوا.  لِ البَيْت! فَال تُصَ وَ في دَاخِ ا هُ وا، أَو: هَ رُجُ َّة! فال تَخْ وَ في البَرِّي ا هُ إِنْ قَالُوا لَكُم: هَ ٢٦ فَ



تدمير الهيكل ونهاية األزمنة
(متّى ٢٤/ ٢٣-٣١)

دِّقُوا.  نَاك! فَال تُصَ نَا أَوْ هُ يحُ هُ َسِ وَذَا امل د: هُ ٢٣إِنْ قَالَ لَكُم أَحَ
ْتَارِينَ  لُّوا اخملُ وارِق، لِيُضِ ةٍ وخَ يمَ ظِ ْتُونَ بِآيَاتٍ عَ ْبِيَاءُ كَذَبَة، ويَأ َن اءُ كَذَبَةٌ وأ حَ سَ ومُ مُ وْفَ يَقُ ٢٤ فَسَ

م، لَو قَدِرُوا.  هُ سَ ْفُ أَن
ْتُكُم!  ْبَأ َن ا إِنِّي قَدْ أ ٢٥هَ

دِّقُوا.  لِ البَيْت! فَال تُصَ وَ في دَاخِ ا هُ وا، أَو: هَ رُجُ َّة! فال تَخْ وَ في البَرِّي ا هُ إِنْ قَالُوا لَكُم: هَ ٢٦ فَ
ْنِ  اب يءُ  جِ مَ يَكُونُ  هكَذَا  ارِب،  َغَ امل تَّى  حَ عُ  طَ ويَسْ ارِق،  َشَ امل نَ  مِ ضُ  يُومِ البَرْقَ  أَنَّ  ا  فكَمَ  ٢٧

ان.  اإلِنْسَ
ور.  عُ النُسُ ْتَمِ نَاكَ جتَ يْثُ تَكُونُ اجلُثَّةُ هُ ٢٨ حَ

اقَطُ  ومُ تَتَسَ وءَهُ، والنُّجُ طِي ضَ رُ ال يُعْ مَ لِم، والقَ سُ تُظْ مْ َّام، أَلشَ َي يقِ تِلْكَ األ دَ ضِ ً بَعْ اال ٢٩ وحَ
زَع.  اوَاتِ تَتَزَعْ مَ اء، وقُوَّاتُ السَ مَ نَ السَ مِ

ْنَ  اب وتَرَى  كُلُّها،  ْضِ  َر األ قَبَائِلُ  بُ  تَنْتَحِ فَ ان،  اإلِنْسَ ْنِ  اب ةُ  المَ اءِ عَ مَ السَ رُ في  هَ تَظْ ٣٠ وحينَئِذٍ 
يم.  ظِ دٍ عَ جْ َةٍ ومَ دْر اءِ بِقُ مَ بِ السَ حُ انِ آتِيًا على سُ اإلِنْسَ

نْ  مِ ْبَع،  َر األ يَاحِ  الرِ نَ  مِ تَارِيهِ  خْ مُ ونَ  عُ مَ فيَجْ يم،  ظِ عَ بُوقٍ  في  ونَ  خُ يَنْفُ الئِكَتَهُ  مَ لُ  ويُرْسِ  ٣١
ا. يهَ اوَاتِ إِلى أَقَاصِ مَ أَقَاصي السَ

مقدّمة
رِضُ  تَعْ جيءِ املسيح. فَ رِّ مَ مقِ سِ تُنا املارونيّة إِلى الوُلوجِ في عُ ونا كَنيسَ ا، تَدعُ في هذا األحدِ أَيضً
ذا  ن خِطبَةِ النِّهاياتِ األَخيرَة، منْ إِجنيلِ القدّيسِ متّى. أَملوضوعُ األَساسُ لِهَ ا جديدًا مِ لينا نَصًّ عَ
 ، يسوعَ َّبّ  الر نَ  مِ التَّالميذِ  لَبُ  طَ وَ  وَهُ (متى ٢٤/ ٣-١٤)  ة  ابِقَ السَّ قاطِعِ  الـمَ في  ِدُهُ  جنَ النَّصِّ، 
بنيَ:  فيها  عُ  مَ يَجْ بَةٍ،  طْ بِخِ يُجاوِبُ  يَسوعَ  نَّ  وَلَكِ يح.  املسِ جيءِ  مَ وَتَوقيتِ  الماتِ  عَ ةَ  فَ رِ عْ مَ
ا يُقالُ  م لِكُلِّ مَ تِهِ هَ واجَ تَّعوا بِها في مُ بُ على التَّالميذِ أَن يَتَمَ ليميَّة" الَّتي يَجِ ةِ التَّعْ "احلِكْمَ
يَّةِ  تَقبَلِ سْ الـمُ داثِ  َحْ األ ن  عَ تَتحدَّثُ  الَّتي  وَ"النُّبوءَةِ"  املسيح.  جيءِ  دَثِ مَ أنِ حَ نُّ في شَ وَيُظَ
دَهُ.  ْنَ اهللاِ وَحْ أ َّها شَ َن يَّة، أل م اإلِدْراكِ رِ وَقُدُراتِهِ لَ البَشَ قْ ى عَ طَّ ذِهِ األُمور تَتَخَ بِرموزٍ، لِتَدُلَّ علَى أَنَّ هَ
رَ  حْ السِّ ارِسُ  متُ الَّتي  لَّةِ  ضِ الـمُ التَيَّاراتِ  هِ  وَجْ في  الحٌ  سِ وَ  هُ يَسوعُ  طينَاهُ  يُعْ الَّذي  اجلَوابُ  فَ

الل.  َ احلَقِّ وَالضَّ ُ بَنيْ تار َرواحَ وَنَخْ يِّزُ األ مَ يٍّ، فيهِ نـُ ْرينٍ روحِ تْرَةِ متَ ْتِظارِ اللِّقاءِ بِاملسيحِ، كَفَ تْرَةِ ان فَ
حنيَ  هِ  ِّبَاعِ ت الِ رَ  ضَّ تتَحَ فَ املسيحِ،  وتِ  صَ ْييزِ  متَ لى  عَ سُ  النَّفْ وَّدُ  تَتَعَ  ، َرواحِ األ ييزِ  متَ ةِ  ُمارَسَ وَمبِ

ديد. الَمٍ جَ وها لِلِّقاءِ بِهِ، في عَ يَدْعُ

٤صفحة

تَكْوينِ  قَبْلِ  ا  مَ إِلى   ، الوَراءِ إِلى  وْدَةٍ  عَ ريقِ  طَ إِلى  زُ  تَرْمُ ها  بِتَعابيرِ نْ  وَلَكِ ا،  يًّ بَلِ تَقْ سْ مُ يًّا  تاريخِ
ودَةُ  وَ عَ جيءِ املسيحِ هُ دَثَ مَ َنَّ حَ الم. وَكَأ راغُ وَالظَّ تْرَةِ الَّتي كَانَ يَسودُ فيها الفَ الكَون، إِلى الفَ

َّة. ي رِ ال البَشَ ا خَ دَم، مَ الكَونِ إِلى العَ

ْنَ  اب وتَرَى  كُلُّها،  ْضِ  َر األ قَبَائِلُ  بُ  تَنْتَحِ فَ ان،  اإلِنْسَ ْنِ  اب ةُ  المَ عَ اءِ  مَ السَ في  رُ  هَ تَظْ وحينَئِذٍ   ٣٠
يم.  ظِ دٍ عَ جْ َةٍ ومَ دْر اءِ بِقُ مَ بِ السَ حُ انِ آتِيًا على سُ اإلِنْسَ

نْ أَقَاصي  ْبَع، مِ َر يَاحِ األ نَ الرِ تَارِيهِ مِ خْ ونَ مُ عُ مَ يم، فيَجْ ظِ ونَ في بُوقٍ عَ خُ الئِكَتَهُ يَنْفُ لُ مَ ٣١ ويُرْسِ
ا. يهَ اوَاتِ إِلى أَقَاصِ مَ السَ

ديدَةٌ،  نَةٌ شَ حْ يقٌ وَمَ تَّى اآلن: ضِ جيءِ املسيح حَ َدَثِ مَ نا حلِ وِّرُها نَصُّ َةُ الَّتي يُصَ ور ذِهِ هِيَ الصُّ هَ
َّةٍ  ي ْضيرِ حتَ لَةٍ  رْحَ مَ وَى  لَيسَ سِ كُلُّهُ،  ذا  هَ نْ  وَلَكِ ة.  لْمَ وَالظُّ دَمِ  العَ إِلى  الكَونِ  وْدَةُ  عَ ما  هُ يَتْبَعُ
، الَّتي رَأى فيها  ْنِ اإلِنْسانِ ةُ اب المَ هُ عَ بِقُ صِ املسيح. وَهوَ إِذا أَتى، تَسْ خْ رِ بِشَ نْتَظَ لِلِّقاءِ الـمُ
لى قِوَى  الَم، وَعَ ذا العَ لْطانِ هَ لى سُ ْتِصارِ اهللاِ عَ زُ ان ليبِ رَمْ مَ أَو رايَةَ الصَّ ةِ رَسْ آباءُ الكَنيسَ
ةِ  مَ ظَ لِعَ عاء  مْ َّةُ جَ ي رِ البَشَ بُ  تَنْتَحِ اإلِنْسان،  ْنِ  اب ةِ  المَ رُؤيَةِ عَ لَدَى  َطيئَة.  وَاخل رِّ  وَالشَّ وتِ  الـمَ
بِّرُ  رٍ رَهيبٍ، يُعَ َنْظَ ماء مبِ بِ السَّ حُ نْ سُ رْشٍ مِ لى عَ َّبُّ يَسوعُ عَ ْتي الر ، يَأ بَتِهِ. وَحينَئِذٍ احلَدَثِ وَرَهْ
تارينَ، الَّذينَ  خْ ميعَ الـمُ دٍ جَ وتِ بوقٍ واحِ ونَ بِصَ الئِكَتِهِ يَدْعُ انِهِ. وَمَ لْطَ ةِ وَسُ ظيمَ َتِهِ العَ ن قُدْر عَ

وْلَهُ. عوا حَ تَمِ َيِّزونَهُ لِيَجْ يِّدِهِم الوَحيد وَميُ وتَ سَ فونَ صَ رِ يَعْ
ادَتْ بِكُلِّ  دَرَت وَسَ ْحَ ماءُ ان ْنِ اإلِنسان، أَلسَّ َجيءِ اب َّهُ مبِ َن َّةٍ. فَكَأ َّةٍ قَوِي ي زِ َةٍ رَمْ  يَنْتَهي النَّصُّ بِصور
نَ "الرِّياحِ  تارِينَ مِ خْ وا الـمُ عُ مَ دَرُوا لِيَجْ ْحَ الئِكَةُ ان الـمَ ا. فَ عً تَا مَ مَ الْتَحَ ْض، فَ َر لى األ َتِها عَ قُدْر
زَالَت  يها، فَ " إِلى أَقاصِ ماواتِ ي السَّ ن "أَقاصِ م مِ عوهُ مَ ْبَع، وَجَ َر ْضِ األ َر ُ األ ار زَالَتِ أَقْطَ "، فَ ْبَعْ َر األ
 ُ وَالنُّور احلَقُّ.  ودُ  يَسُ هُ سَ عَ وَمَ ع،  مَ أَجْ الكَونِ  لى  عَ يَسودُ  يحِ سَ املسِ لْطانُ  فَسُ األَرض.  أَقاصيَ 
َبَدًا.  أ فِئُ  يَنْطَ ال  الَّذي  املسيحِ  نُورُ  كَانَهُ  مَ لُّ  وَيَحِ كُلِّيًّا  يَغيبُ  سَ سِ  مْ الشَّ نَ  مِ َتِّي  تَأ الـمُ

يء. دِّدُ كُلَّ شَ يُجَ جيئِهِ، سَ بِمَ فَ

خالصة روحيّة
هُ  نُواجِ كَيْفَ  بِهِ؟  ائِنا  قَ لِلِ رُ  ضَّ نَتَحَ فَكَيْفَ  أَمنيٌ.  وَ  وَهُ دَنَا  وَعَ وَ  هُ ا،  قًّ حَ آتٍ  وعَ  يَسُ َّبَّ  الر إِنَّ 
ةِ  فَ رِ َعْ ملِ عي  وَالسَّ رابِ  طِّ بِاالضْ أَمْ  رِّ  تَمِ سْ الـمُ وَاجلِهادِ  بْرِ  بِالصَّ يَّة؟  الرُّوحِ نِ  حَ وَالـمِ اتِ  يقَ الضِّ
تار؟ اذا نَخْ مَ ةُ وَالنُّور، فَ لْمَ َمانَة، ألظُّ الل وَاأل ني: الضَّ يقَ رِ نا طَ امَ عُ أَمَ ذا النَّصّ يَضَ بَل؟ هَ تَقْ سْ الـمُ

تْرَةَ  فَ يَ  ضِ لِنَقْ ة،  وَاحلَقيقَ اللِ  بَنيَ الضَّ ييزِ  لِلتَّمْ دَ  لَنا قَواعِ دِّمُ  يُقَ النَّصّ  ذا  أَنَّ هَ إِلى  ةِ  بِاإلِضافَ
رابَ  طِّ االضْ رُ  تَنْشُ ةُ  لْمَ الظُّ أَوِ  اللُ  الضَّ فَ الل.  الضَّ نِ  عَ بَعيدًا  المٍ  وَسَ هادٍ  بِجِ ذِهِ  هَ ْتِظارِ  االن
أنينَةَ  مَ رُ الطَّ ٌ يَنْشُ يَ نُور ةُ فَهِ ا احلَقيقَ ة. أَمَّ حَ دَةٌ غَيرُ واضِ قَّ عَ يَ مُ رار، فَهِ تِقْ دَمَ االسْ ياعَ وَعَ وَالضَّ
يشِ  ونا إِلى عَ ذا النَّصُّ يَدْعُ بٍ. فَهَ تْعِ فيفٌ وَلَطيفٌ غَيْرُ مُ وَالوُضوحَ وَالثَّبات، فَهوَ بَسيطٌ خَ

ْنِ  اب يءُ  جِ مَ يَكُونُ  هكَذَا  ارِب،  َغَ امل تَّى  حَ عُ  طَ ويَسْ ارِق،  َشَ امل نَ  مِ ضُ  يُومِ البَرْقَ  أَنَّ  ا  فكَمَ  ٢٧
ان.  اإلِنْسَ

ور. عُ النُسُ ْتَمِ نَاكَ جتَ يْثُ تَكُونُ اجلُثَّةُ هُ ٢٨ حَ
ذِهِ  الِ الكَذَّاب. في هَ سيحِ الدَّجَّ هورِ الـمَ اتِ ظُ المَ رْضَ عَ تّى عَ يلِيُّ مَ عَ اآليَةِ (آ ٢٦) يُنْهي اإلِجنْ مَ
جيءِ  دَثَ مَ نَّ حَ نْهُ. ألِ ثِ عَ تّى لِلْبَحْ يح أَوْ حَ ن املسِ تيشِ عَ ُروجِ لِلْتَّفْ ن اخل ُنَا يَسوعُ مِ ذِّر َّة، يُحَ املر
احلَدَثَ  انِ  فَ تَصِ  (٢٧-٢٨) اآلياتَانِ  فَ  . عْ مَ أَجْ الكَونِ  يونِ  عُ لى  عَ ا  حً واضِ دَثًا  حَ يَكُونُ  سَ يح  املسِ
ارِقِ  شَ نَ الـمَ . "مِ ميعُ النَّاسِ َهُ جَ يَرَى نُور ، فَ وَ كَالبَرْقِ الَّذي يُضيءُ بِوُضوحٍ هُ َّتَنيِ: فَ ازِي جَ َتَنيِ مَ ور بِصُ
ةِ  احَ سَ لى مَ رُ عَ هَ يَظْ جيءِ املسيحِ، الَّذي سَ دَثِ مَ لى وُضوحِ حَ بيرٌ يَدُلُّ عَ "، تَعْ ارِبِ غَ تّى الـمَ حَ
ا البَرْقِ  يم. وَكَمَ ظِ نْ نُورِهِ العَ رونَ مِ يَرَونهُ وَيُبْهَ يِّ سَ ْضِ َر كَّانِ كَوكَبِنَا األ ميعُ سُ الكَونِ كُلِّها، فَجَ
ور هِيَ لِلدَّاللَةِ  ثَّةِ وَالنُّسُ َّةُ لِلجُ َةُ اجملازِي ور . وَالصُّ ريعٍ َّعٍ وَسَ تَوَق اجِئٍ غَيْرُ مُ فَ كْلٍ مُ ْتي بِشَ أ يَ ا، سَ أَيْضً
ةِ،  ريسَ يَكونُ كَالفَ ورُ املسيحِ يَسوعَ سَ ضُ ذا احلَدَث. فَحُ ا هَ تَّعُ بِهَ يَتَمَ لى قُوَّةِ اجلَذْبِ الَّتي سَ عَ
رُ يَرى  النَّسْ ةِ. فَ م إلى احلَقيقَ هِ وعِ دِّ جُ نَةِ اإلِميان وَلِسَ حْ لى مِ رونَ عَ ةِ الَّذينَ يَنْتَصِ اجَ دِّ حَ يَأتي لسَ

ةِ البَرْق. رْعَ ا عليها بِسُ ا منقضًّ وَهَ دٍ وَيَأتي نَحْ نْ بُعْ تَهُ عَ ريسَ فَ
نْ  عَ يَسوعَ  املسيحِ  جيءَ  مَ َيِّزُ  متُ الَّتي  اتِ  المَ العَ  َ بَنيْ رْقَ  الفَ ِدُ  جنَ َّتَنيِ،  اجملازِي َتَنيِ  ور الصُّ اتَنيِ  بِهَ  
ا  دَّدٍ إمنّ حَ كَانٍ مُ ًا في مَ ور صُ حْ ُهُ يَكونُ مَ هور ذا األَخيرُ، ظُ ال. فَهَ الماتِ الَّتي هِيَ لِلمسيحِ الدَّجَّ العَ
دَثًا  وَ لَيسَ حَ َّة، أَو في البَيت". وَهُ ناك، في البَرِّي نا أو هُ نُ أَن يَكونَ "هُ كِ يُمْ ، فَ غَيْرُ ثابِتٍ بل َكَاذِبٍ
نْهُ وَيدعوا  اصٍ لِيُخبِروا عَ خَ تاجُ إِلى أَشْ َّابًا، لِذا يَحْ ذ ، وَهوَ لَيسَ جَ اعٌ عَ ٌ وَال شُ ا إِذ لَيْسَ لَهُ نُور يمً ظِ عَ
نُهُ أَن يَكُونَ نَبِيًّا.  ْكِ ا، كَما ميُ سيحً نُهُ أَنْ يَكونَ مَ كِ يُمْ ة، فَ حَ َّتَهُ غَيْرُ واضِ وِي ا أَنَّ هُ النَّاسِ لِرُؤيَتِهِ. كَمَ
 َ هور لى أَنَّ ظُ ذا يَدُلُّ عَ ذِبَ النَّاسَ إِلَيْهِ. كُلُّ هَ حَ اآليَاتِ لِكَي يَجْ تَرِ لَيْهِ أَن يَجْ َّهُ عَ َن ةِ، إِلى أ افَ بِاإلِضَ
رابَ  طِّ لَقَ وَاالضْ بِّبُ القَ ُهُ يُسَ ضور رٌ بَيْنَنَا. وَحُ اضِ وَ حَ ، هُ وَ وَاقِعٌ دَثٍ بَلْ هُ ال، لَيسَ بِحَ املسيحِ الدَّجَّ
أنِينَةَ وَالنُّور.  مَ المَ وَالطَّ عُ السَّ رّيرِ الَّذي يَنْزِ ورِ الرُّوحِ الشِّ ضُ الماتُ حُ ذِهِ عَ يد، وَهَ قِ بابِيَّةَ وَالتَّعْ وَالضَّ
نْهُ أَو لِلْتَّرْويجِ لَهُ،  النِ عَ ةٍ لِإلِعْ اجَ ، لَيسَ بِحَ ظيمٌ دَثٌ عَ لِ حَ وَ بِالفِعْ جيءُ املسيحِ يَسوعَ هُ ا مَ أَمَّ
رِضُ  ةٍ كَبيرَة، يَأتي وَيَفْ رْعَ اق بِسُ ْألُ كُلَّ اآلفَ قيقيٌّ كَنُورِ البَرْقِ الَّذي ميَ ةِ، حَ ريسَ ذَّابٌ كَالفَ وَ جَ هُ فَ

ُ الَّذي ال غِشَّ فيهِ. ةُ وَالنُّور َّهُ احلَقيقَ َن َهُ ألِ ور ضُ حُ

اقَطُ  ومُ تَتَسَ وءَهُ، والنُّجُ طِي ضَ رُ ال يُعْ مَ لِم، والقَ سُ تُظْ مْ َّام، أَلشَ َي يقِ تِلْكَ األ دَ ضِ ً بَعْ اال ٢٩ وحَ
زَع. اوَاتِ تَتَزَعْ مَ اء، وقُوَّاتُ السَ مَ نَ السَ مِ

وَجِهادٍ  يقٍ  ضِ لَةَ  رْحَ مَ بَلْ  أنينَةٍ،  مَ وَطَ ةٍ  راحَ تْرَةَ  فَ تَكونَ  لَنْ  املسيحِ  جيءِ  مَ ْتِظارِ  ان تْرَةَ  فَ إِنَّ 
قاييسُ  مَ لِبُ  تَنْقَ هورِ املسيحِ، سَ نْدَ ظُ وَعِ اإلِميان.  والثَّباتِ في  ة  احلَقيقَ بيلِ  لٍ في سَ تَواصِ مُ
لِم وَكُلُّ قُوَّاتِ  تُظْ تْ لِتُعطي النُّور سَ لِقَ سُ الَّتي خُ مْ الشَّ بٍ، فَ قِ لى عَ ا عَ الكَونِ وَقَوانِينَهُ رَأسً
دَثًا  حَ فُ  تَصِ ال  َّةُ  النَّبَوِي اآليَةُ  ذِهِ  فَهَ بيعيَّ.  الطَّ سارَها  مَ دُ  قِ وَتَفْ أَنوارُها  فِئُ  تَنطَ سَ ماء  السَّ

 ٌ ْذار أنِ هِيَ إِن ذا الشَّ يَّتُهُ لَنا بِهَ وَصِ تِهِ. فَ نْ روحِ اهللاِ وَحِكْمَ َّاتِيَّةَ اخلالِيَةَ مِ يَّةَ الذ لْمِ اليلَ العِ وَالتَّحَ
ْتُكُم!" ْبَأ َن ا إِنِّي قَدْ أ د"، "هَ لَّكُم أَحَ ذَروا أَنْ يُضِ ديدٌ: "إِحْ شَ

شرح اآليات
دِّقُوا.  نَاك! فَال تُصَ نَا أَوْ هُ يحُ هُ َسِ وَذَا امل د: هُ ٢٣إِنْ قَالَ لَكُم أَحَ

م  هُ سَ أَنفُ بونَ  سَ يَحْ الَّذينَ  مُ  هُ لِّلني.  ضَ الـمُ أَقوالَ  دِّقُوا"  تُصَ "ال  ديدٍ:  شَ بِإِنذارٍ  النَّصُّ  يَبدَأُ 
د"، هِيَ  ذهِ اآليةِ: "إِن قالَ لَكُم أحَ بِدايَةُ هَ جيئِهِ. فَ هورِ املسيحِ ومَ َكانِ ظُ بِتَوقيتِ وَمبِ نيَ  املِ عَ
وَتِلْكَ  اليَومُ  "ذَلِكَ  أَنَّ:  نا  لَّمَ عَ فَهوَ  تِهِ.  مَ وَبِكَلِ املسيحِ  بِيَسوعَ  ننيَ  لِلمؤمِ التَّمييزِ  فتاحُ  مِ
بَرِ  نَاقِلُ خَ دَهُ" متى ٣٦/٢٤. فَ ّ اآلبُ وَحْ ماوات، إِال الئِكَةُ السَّ د، وال مَ ما أَحَ فُهُ رِ ةُ فَال يَعْ اعَ السَّ
ذا احلَدَثِ  العالِمُ الوَحيدُ بِهَ اص. فَ دَ األَشخَ َيًّا كان أَو أَحَ نُهُ أَن يَكونَ أ ْكِ جيءِ املسيح إِذًا، ال ميُ مَ
م  ونَا بنُبوءَاتِهِ دَعُ لِّلنيَ أَن يَخْ ضَ نَّ  للـمُ حَ مَ ذا، ال نَسْ لِهَ دَهُ. فَ وَ وَحْ ، وَهُ و اهللاُ اآلبُ ظيمِ هُ العَ

م. وبِكَذِبِهِ

ْتَارِينَ  لُّوا اخملُ وارِق، لِيُضِ ةٍ وخَ يمَ ظِ ْتُونَ بِآيَاتٍ عَ ْبِيَاءُ كَذَبَة، ويَأ َن اءُ كَذَبَةٌ وأ حَ سَ ومُ مُ وْفَ يَقُ ٢٤ فَسَ
م، لَو قَدِرُوا.  هُ سَ ْفُ أَن

ْتُكُم!  ْبَأ َن ا إِنِّي قَدْ أ ٢٥هَ
ةَ بَنيَ النَّاسِ  هَ واجَ بِّبُ اجلِدالَ وَالـمُ يُسَ وضوعٌ سَ َّهُ مَ َن جيءِ املسيحِ"، بِأ دَثِ "مَ يَّةُ حَ مِّ رُ أَهَ هَ تَظْ
ةِ،  هَ واجَ ذهِ الـمُ كُ في هَ تَرِ يَشْ تَارِينَ. فَسَ خْ ننيَ الـمُ ؤمِ انِ إِميانِ الـمُ تِحَ مْ بَبًا الِ يَكُونُ سَ َّهُ سَ َن وَبِأ
حاءُ  سَ (مُ ةٍ  مَّ هِ مُ زَ  راكِ وَمَ وارِق)  وَخَ ةٍ  ظيمَ عَ بِآياتٍ  (يَأتونَ  يَّةٍ  روحِ اتٍ  فَ بِصِ تَّعونَ  يَتَمَ خاصٌ  أَشْ
اآليَةُ  ذِهِ  هَ م.  هِ سِ ْفُ أَن تَارينَ  خْ الـمُ لِيلَ  تَضْ يُحاوِلونَ  وَسَ  ، بِالكَذِبْ يَّزونَ  يَتَمَ م  نَّهُ وَلَكِ ْبِياءُ)  َن وَأ
ريرِ الكَاذِب.  اللِ الشِّ َ روحِ اهللاِ احلَقِّ وَروحِ الضَّ يَّةِ بَنيْ نَةِ وَاحلَرْبِ الرُّوحِ حْ نَ الـمِ دًا مِ هَ شْ فُ مَ تَصِ
دَفِ  بِهَ  ، وَذَاتِ عْ وَالشَّ رِ  حْ السِّ نْعِ  نْ صُ مِ ةً  لِحَ أَسْ لُونَ  مِ تَعْ يَسْ الكَذَبَةُ سَ ْبِياءُ  َن وَاأل اءُ  حَ سَ أَلـمُ
م  َانِهِ إِمي نْ  عَ ادِهِم  ْعَ إِب اوَلَةِ  حَ مُ لـِ نني  ؤمِ الـمُ تَارينَ  خْ مُ لِلـْ ةٍ  اصَّ بخَ لِلنَّاس،  ْبَاتَاتِ  اإلِث دِميِ  تَقْ

َّبِّ يَسوع.  لِيمِ الر كِيكِ بِتَعْ م إِلى التَّشْ هِ وَدَفْعِ
يَسوعَ  َّبّ  بِالر ننيَ  ؤمِ الـمُ نُ  نَحْ رَتِنَا  لِذَاكِ وَةٌ  دَعْ وَ  هُ التَّنْبِيهَ  ذا  هَ إِنَّ  ْتُكُم!"  ْبَأ َن أ قَدْ  إِنِّي  ا  "هَ
ذِهِ النُّبُوءَةُ  َانِنا. فَهَ إِمي انِ  تِحَ ةُ امْ اعَ تَأتي سَ ا  نْدَمَ ةِ عِ هَ واجَ مُ لِلـْ دِّينَ  تَعِ سْ لِنَكونَ مُ تِهِ،  مَ وَبِكَلِ
َ م  هِ نِني وخِداعِ لِيلِ النَّاسِ املؤمِ م لِتَضْ هِ عِ ا بِوِسْ لُونَ كُلَّ مَ مَ يَعْ لِّلنيَ سَ ضِ ، أَنَّ الـمُ يَّةٌ يقِ قِ حَ

ائِعٌ  ذا نَوعٌ شَ ؟ هَ ْراجَ كُلَّ يَومٍ َب نٍ يُتَابِعُ األ ؤمِ نْ مُ ا اليَوم؟ كَمْ مِ نا، أَيْضً ذا وَاقِعُ م. أَلَيسَ هَ َذْبِهِ جلِ
َّة. َبَوِي نايَتِهِ األ تِسالمِ لِعِ دَمِ اإلِميانِ بِهِ وَرَفْضِ االسْ يلِ وَنُكْرانِ اهللاِ وَعَ لِ نْ أَنواعِ التَّضْ مِ

دِّقُوا.  لِ البَيْت! فَال تُصَ وَ في دَاخِ ا هُ وا، أَو: هَ رُجُ َّة! فال تَخْ وَ في البَرِّي ا هُ إِنْ قَالُوا لَكُم: هَ ٢٦ فَ



تدمير الهيكل ونهاية األزمنة
(متّى ٢٤/ ٢٣-٣١)

دِّقُوا.  نَاك! فَال تُصَ نَا أَوْ هُ يحُ هُ َسِ وَذَا امل د: هُ ٢٣إِنْ قَالَ لَكُم أَحَ
ْتَارِينَ  لُّوا اخملُ وارِق، لِيُضِ ةٍ وخَ يمَ ظِ ْتُونَ بِآيَاتٍ عَ ْبِيَاءُ كَذَبَة، ويَأ َن اءُ كَذَبَةٌ وأ حَ سَ ومُ مُ وْفَ يَقُ ٢٤ فَسَ

م، لَو قَدِرُوا.  هُ سَ ْفُ أَن
ْتُكُم!  ْبَأ َن ا إِنِّي قَدْ أ ٢٥هَ

دِّقُوا.  لِ البَيْت! فَال تُصَ وَ في دَاخِ ا هُ وا، أَو: هَ رُجُ َّة! فال تَخْ وَ في البَرِّي ا هُ إِنْ قَالُوا لَكُم: هَ ٢٦ فَ
ْنِ  اب يءُ  جِ مَ يَكُونُ  هكَذَا  ارِب،  َغَ امل تَّى  حَ عُ  طَ ويَسْ ارِق،  َشَ امل نَ  مِ ضُ  يُومِ البَرْقَ  أَنَّ  ا  فكَمَ  ٢٧

ان.  اإلِنْسَ
ور.  عُ النُسُ ْتَمِ نَاكَ جتَ يْثُ تَكُونُ اجلُثَّةُ هُ ٢٨ حَ

اقَطُ  ومُ تَتَسَ وءَهُ، والنُّجُ طِي ضَ رُ ال يُعْ مَ لِم، والقَ سُ تُظْ مْ َّام، أَلشَ َي يقِ تِلْكَ األ دَ ضِ ً بَعْ اال ٢٩ وحَ
زَع.  اوَاتِ تَتَزَعْ مَ اء، وقُوَّاتُ السَ مَ نَ السَ مِ

ْنَ  اب وتَرَى  كُلُّها،  ْضِ  َر األ قَبَائِلُ  بُ  تَنْتَحِ فَ ان،  اإلِنْسَ ْنِ  اب ةُ  المَ اءِ عَ مَ السَ رُ في  هَ تَظْ ٣٠ وحينَئِذٍ 
يم.  ظِ دٍ عَ جْ َةٍ ومَ دْر اءِ بِقُ مَ بِ السَ حُ انِ آتِيًا على سُ اإلِنْسَ

نْ  مِ ْبَع،  َر األ يَاحِ  الرِ نَ  مِ تَارِيهِ  خْ مُ ونَ  عُ مَ فيَجْ يم،  ظِ عَ بُوقٍ  في  ونَ  خُ يَنْفُ الئِكَتَهُ  مَ لُ  ويُرْسِ  ٣١
ا. يهَ اوَاتِ إِلى أَقَاصِ مَ أَقَاصي السَ

مقدّمة
رِضُ  تَعْ جيءِ املسيح. فَ رِّ مَ مقِ سِ تُنا املارونيّة إِلى الوُلوجِ في عُ ونا كَنيسَ ا، تَدعُ في هذا األحدِ أَيضً
ذا  ن خِطبَةِ النِّهاياتِ األَخيرَة، منْ إِجنيلِ القدّيسِ متّى. أَملوضوعُ األَساسُ لِهَ ا جديدًا مِ لينا نَصًّ عَ
 ، يسوعَ َّبّ  الر نَ  مِ التَّالميذِ  لَبُ  طَ وَ  وَهُ (متى ٢٤/ ٣-١٤)  ة  ابِقَ السَّ قاطِعِ  الـمَ في  ِدُهُ  جنَ النَّصِّ، 
بنيَ:  فيها  عُ  مَ يَجْ بَةٍ،  طْ بِخِ يُجاوِبُ  يَسوعَ  نَّ  وَلَكِ يح.  املسِ جيءِ  مَ وَتَوقيتِ  الماتِ  عَ ةَ  فَ رِ عْ مَ
ا يُقالُ  م لِكُلِّ مَ تِهِ هَ واجَ تَّعوا بِها في مُ بُ على التَّالميذِ أَن يَتَمَ ليميَّة" الَّتي يَجِ ةِ التَّعْ "احلِكْمَ
يَّةِ  تَقبَلِ سْ الـمُ داثِ  َحْ األ ن  عَ تَتحدَّثُ  الَّتي  وَ"النُّبوءَةِ"  املسيح.  جيءِ  دَثِ مَ أنِ حَ نُّ في شَ وَيُظَ
دَهُ.  ْنَ اهللاِ وَحْ أ َّها شَ َن يَّة، أل م اإلِدْراكِ رِ وَقُدُراتِهِ لَ البَشَ قْ ى عَ طَّ ذِهِ األُمور تَتَخَ بِرموزٍ، لِتَدُلَّ علَى أَنَّ هَ
رَ  حْ السِّ ارِسُ  متُ الَّتي  لَّةِ  ضِ الـمُ التَيَّاراتِ  هِ  وَجْ في  الحٌ  سِ وَ  هُ يَسوعُ  طينَاهُ  يُعْ الَّذي  اجلَوابُ  فَ

٥صفحة

الل.  َ احلَقِّ وَالضَّ ُ بَنيْ تار َرواحَ وَنَخْ يِّزُ األ مَ يٍّ، فيهِ نـُ ْرينٍ روحِ تْرَةِ متَ ْتِظارِ اللِّقاءِ بِاملسيحِ، كَفَ تْرَةِ ان فَ
حنيَ  هِ  ِّبَاعِ ت الِ رَ  ضَّ تتَحَ فَ املسيحِ،  وتِ  صَ ْييزِ  متَ لى  عَ سُ  النَّفْ وَّدُ  تَتَعَ  ، َرواحِ األ ييزِ  متَ ةِ  ُمارَسَ وَمبِ

ديد. الَمٍ جَ وها لِلِّقاءِ بِهِ، في عَ يَدْعُ

تَكْوينِ  قَبْلِ  ا  مَ إِلى   ، الوَراءِ إِلى  وْدَةٍ  عَ ريقِ  طَ إِلى  زُ  تَرْمُ ها  بِتَعابيرِ نْ  وَلَكِ ا،  يًّ بَلِ تَقْ سْ مُ يًّا  تاريخِ
ودَةُ  وَ عَ جيءِ املسيحِ هُ دَثَ مَ َنَّ حَ الم. وَكَأ راغُ وَالظَّ تْرَةِ الَّتي كَانَ يَسودُ فيها الفَ الكَون، إِلى الفَ

َّة. ي رِ ال البَشَ ا خَ دَم، مَ الكَونِ إِلى العَ

ْنَ  اب وتَرَى  كُلُّها،  ْضِ  َر األ قَبَائِلُ  بُ  تَنْتَحِ فَ ان،  اإلِنْسَ ْنِ  اب ةُ  المَ عَ اءِ  مَ السَ في  رُ  هَ تَظْ وحينَئِذٍ   ٣٠
يم.  ظِ دٍ عَ جْ َةٍ ومَ دْر اءِ بِقُ مَ بِ السَ حُ انِ آتِيًا على سُ اإلِنْسَ

نْ أَقَاصي  ْبَع، مِ َر يَاحِ األ نَ الرِ تَارِيهِ مِ خْ ونَ مُ عُ مَ يم، فيَجْ ظِ ونَ في بُوقٍ عَ خُ الئِكَتَهُ يَنْفُ لُ مَ ٣١ ويُرْسِ
ا. يهَ اوَاتِ إِلى أَقَاصِ مَ السَ

ديدَةٌ،  نَةٌ شَ حْ يقٌ وَمَ تَّى اآلن: ضِ جيءِ املسيح حَ َدَثِ مَ نا حلِ وِّرُها نَصُّ َةُ الَّتي يُصَ ور ذِهِ هِيَ الصُّ هَ
َّةٍ  ي ْضيرِ حتَ لَةٍ  رْحَ مَ وَى  لَيسَ سِ كُلُّهُ،  ذا  هَ نْ  وَلَكِ ة.  لْمَ وَالظُّ دَمِ  العَ إِلى  الكَونِ  وْدَةُ  عَ ما  هُ يَتْبَعُ
، الَّتي رَأى فيها  ْنِ اإلِنْسانِ ةُ اب المَ هُ عَ بِقُ صِ املسيح. وَهوَ إِذا أَتى، تَسْ خْ رِ بِشَ نْتَظَ لِلِّقاءِ الـمُ
لى قِوَى  الَم، وَعَ ذا العَ لْطانِ هَ لى سُ ْتِصارِ اهللاِ عَ زُ ان ليبِ رَمْ مَ أَو رايَةَ الصَّ ةِ رَسْ آباءُ الكَنيسَ
ةِ  مَ ظَ لِعَ عاء  مْ َّةُ جَ ي رِ البَشَ بُ  تَنْتَحِ اإلِنْسان،  ْنِ  اب ةِ  المَ رُؤيَةِ عَ لَدَى  َطيئَة.  وَاخل رِّ  وَالشَّ وتِ  الـمَ
بِّرُ  رٍ رَهيبٍ، يُعَ َنْظَ ماء مبِ بِ السَّ حُ نْ سُ رْشٍ مِ لى عَ َّبُّ يَسوعُ عَ ْتي الر ، يَأ بَتِهِ. وَحينَئِذٍ احلَدَثِ وَرَهْ
تارينَ، الَّذينَ  خْ ميعَ الـمُ دٍ جَ وتِ بوقٍ واحِ ونَ بِصَ الئِكَتِهِ يَدْعُ انِهِ. وَمَ لْطَ ةِ وَسُ ظيمَ َتِهِ العَ ن قُدْر عَ

وْلَهُ. عوا حَ تَمِ َيِّزونَهُ لِيَجْ يِّدِهِم الوَحيد وَميُ وتَ سَ فونَ صَ رِ يَعْ
ادَتْ بِكُلِّ  دَرَت وَسَ ْحَ ماءُ ان ْنِ اإلِنسان، أَلسَّ َجيءِ اب َّهُ مبِ َن َّةٍ. فَكَأ َّةٍ قَوِي ي زِ َةٍ رَمْ  يَنْتَهي النَّصُّ بِصور
نَ "الرِّياحِ  تارِينَ مِ خْ وا الـمُ عُ مَ دَرُوا لِيَجْ ْحَ الئِكَةُ ان الـمَ ا. فَ عً تَا مَ مَ الْتَحَ ْض، فَ َر لى األ َتِها عَ قُدْر
زَالَت  يها، فَ " إِلى أَقاصِ ماواتِ ي السَّ ن "أَقاصِ م مِ عوهُ مَ ْبَع، وَجَ َر ْضِ األ َر ُ األ ار زَالَتِ أَقْطَ "، فَ ْبَعْ َر األ
 ُ وَالنُّور احلَقُّ.  ودُ  يَسُ هُ سَ عَ وَمَ ع،  مَ أَجْ الكَونِ  لى  عَ يَسودُ  يحِ سَ املسِ لْطانُ  فَسُ األَرض.  أَقاصيَ 
َبَدًا.  أ فِئُ  يَنْطَ ال  الَّذي  املسيحِ  نُورُ  كَانَهُ  مَ لُّ  وَيَحِ كُلِّيًّا  يَغيبُ  سَ سِ  مْ الشَّ نَ  مِ َتِّي  تَأ الـمُ

يء. دِّدُ كُلَّ شَ يُجَ جيئِهِ، سَ بِمَ فَ

خالصة روحيّة
هُ  نُواجِ كَيْفَ  بِهِ؟  ائِنا  قَ لِلِ رُ  ضَّ نَتَحَ فَكَيْفَ  أَمنيٌ.  وَ  وَهُ دَنَا  وَعَ وَ  هُ ا،  قًّ حَ آتٍ  وعَ  يَسُ َّبَّ  الر إِنَّ 
ةِ  فَ رِ َعْ ملِ عي  وَالسَّ رابِ  طِّ بِاالضْ أَمْ  رِّ  تَمِ سْ الـمُ وَاجلِهادِ  بْرِ  بِالصَّ يَّة؟  الرُّوحِ نِ  حَ وَالـمِ اتِ  يقَ الضِّ
تار؟ اذا نَخْ مَ ةُ وَالنُّور، فَ لْمَ َمانَة، ألظُّ الل وَاأل ني: الضَّ يقَ رِ نا طَ امَ عُ أَمَ ذا النَّصّ يَضَ بَل؟ هَ تَقْ سْ الـمُ

تْرَةَ  فَ يَ  ضِ لِنَقْ ة،  وَاحلَقيقَ اللِ  بَنيَ الضَّ ييزِ  لِلتَّمْ دَ  لَنا قَواعِ دِّمُ  يُقَ النَّصّ  ذا  أَنَّ هَ إِلى  ةِ  بِاإلِضافَ
رابَ  طِّ االضْ رُ  تَنْشُ ةُ  لْمَ الظُّ أَوِ  اللُ  الضَّ فَ الل.  الضَّ نِ  عَ بَعيدًا  المٍ  وَسَ هادٍ  بِجِ ذِهِ  هَ ْتِظارِ  االن
أنينَةَ  مَ رُ الطَّ ٌ يَنْشُ يَ نُور ةُ فَهِ ا احلَقيقَ ة. أَمَّ حَ دَةٌ غَيرُ واضِ قَّ عَ يَ مُ رار، فَهِ تِقْ دَمَ االسْ ياعَ وَعَ وَالضَّ
يشِ  ونا إِلى عَ ذا النَّصُّ يَدْعُ بٍ. فَهَ تْعِ فيفٌ وَلَطيفٌ غَيْرُ مُ وَالوُضوحَ وَالثَّبات، فَهوَ بَسيطٌ خَ

ْنِ  اب يءُ  جِ مَ يَكُونُ  هكَذَا  ارِب،  َغَ امل تَّى  حَ عُ  طَ ويَسْ ارِق،  َشَ امل نَ  مِ ضُ  يُومِ البَرْقَ  أَنَّ  ا  فكَمَ  ٢٧
ان.  اإلِنْسَ

ور. عُ النُسُ ْتَمِ نَاكَ جتَ يْثُ تَكُونُ اجلُثَّةُ هُ ٢٨ حَ
ذِهِ  الِ الكَذَّاب. في هَ سيحِ الدَّجَّ هورِ الـمَ اتِ ظُ المَ رْضَ عَ تّى عَ يلِيُّ مَ عَ اآليَةِ (آ ٢٦) يُنْهي اإلِجنْ مَ
جيءِ  دَثَ مَ نَّ حَ نْهُ. ألِ ثِ عَ تّى لِلْبَحْ يح أَوْ حَ ن املسِ تيشِ عَ ُروجِ لِلْتَّفْ ن اخل ُنَا يَسوعُ مِ ذِّر َّة، يُحَ املر
احلَدَثَ  انِ  فَ تَصِ  (٢٧-٢٨) اآلياتَانِ  فَ  . عْ مَ أَجْ الكَونِ  يونِ  عُ لى  عَ ا  حً واضِ دَثًا  حَ يَكُونُ  سَ يح  املسِ
ارِقِ  شَ نَ الـمَ . "مِ ميعُ النَّاسِ َهُ جَ يَرَى نُور ، فَ وَ كَالبَرْقِ الَّذي يُضيءُ بِوُضوحٍ هُ َّتَنيِ: فَ ازِي جَ َتَنيِ مَ ور بِصُ
ةِ  احَ سَ لى مَ رُ عَ هَ يَظْ جيءِ املسيحِ، الَّذي سَ دَثِ مَ لى وُضوحِ حَ بيرٌ يَدُلُّ عَ "، تَعْ ارِبِ غَ تّى الـمَ حَ
ا البَرْقِ  يم. وَكَمَ ظِ نْ نُورِهِ العَ رونَ مِ يَرَونهُ وَيُبْهَ يِّ سَ ْضِ َر كَّانِ كَوكَبِنَا األ ميعُ سُ الكَونِ كُلِّها، فَجَ
ور هِيَ لِلدَّاللَةِ  ثَّةِ وَالنُّسُ َّةُ لِلجُ َةُ اجملازِي ور . وَالصُّ ريعٍ َّعٍ وَسَ تَوَق اجِئٍ غَيْرُ مُ فَ كْلٍ مُ ْتي بِشَ أ يَ ا، سَ أَيْضً
ةِ،  ريسَ يَكونُ كَالفَ ورُ املسيحِ يَسوعَ سَ ضُ ذا احلَدَث. فَحُ ا هَ تَّعُ بِهَ يَتَمَ لى قُوَّةِ اجلَذْبِ الَّتي سَ عَ
رُ يَرى  النَّسْ ةِ. فَ م إلى احلَقيقَ هِ وعِ دِّ جُ نَةِ اإلِميان وَلِسَ حْ لى مِ رونَ عَ ةِ الَّذينَ يَنْتَصِ اجَ دِّ حَ يَأتي لسَ

ةِ البَرْق. رْعَ ا عليها بِسُ ا منقضًّ وَهَ دٍ وَيَأتي نَحْ نْ بُعْ تَهُ عَ ريسَ فَ
نْ  عَ يَسوعَ  املسيحِ  جيءَ  مَ َيِّزُ  متُ الَّتي  اتِ  المَ العَ  َ بَنيْ رْقَ  الفَ ِدُ  جنَ َّتَنيِ،  اجملازِي َتَنيِ  ور الصُّ اتَنيِ  بِهَ  
ا  دَّدٍ إمنّ حَ كَانٍ مُ ًا في مَ ور صُ حْ ُهُ يَكونُ مَ هور ذا األَخيرُ، ظُ ال. فَهَ الماتِ الَّتي هِيَ لِلمسيحِ الدَّجَّ العَ
دَثًا  وَ لَيسَ حَ َّة، أَو في البَيت". وَهُ ناك، في البَرِّي نا أو هُ نُ أَن يَكونَ "هُ كِ يُمْ ، فَ غَيْرُ ثابِتٍ بل َكَاذِبٍ
نْهُ وَيدعوا  اصٍ لِيُخبِروا عَ خَ تاجُ إِلى أَشْ َّابًا، لِذا يَحْ ذ ، وَهوَ لَيسَ جَ اعٌ عَ ٌ وَال شُ ا إِذ لَيْسَ لَهُ نُور يمً ظِ عَ
نُهُ أَن يَكُونَ نَبِيًّا.  ْكِ ا، كَما ميُ سيحً نُهُ أَنْ يَكونَ مَ كِ يُمْ ة، فَ حَ َّتَهُ غَيْرُ واضِ وِي ا أَنَّ هُ النَّاسِ لِرُؤيَتِهِ. كَمَ
 َ هور لى أَنَّ ظُ ذا يَدُلُّ عَ ذِبَ النَّاسَ إِلَيْهِ. كُلُّ هَ حَ اآليَاتِ لِكَي يَجْ تَرِ لَيْهِ أَن يَجْ َّهُ عَ َن ةِ، إِلى أ افَ بِاإلِضَ
رابَ  طِّ لَقَ وَاالضْ بِّبُ القَ ُهُ يُسَ ضور رٌ بَيْنَنَا. وَحُ اضِ وَ حَ ، هُ وَ وَاقِعٌ دَثٍ بَلْ هُ ال، لَيسَ بِحَ املسيحِ الدَّجَّ
أنِينَةَ وَالنُّور.  مَ المَ وَالطَّ عُ السَّ رّيرِ الَّذي يَنْزِ ورِ الرُّوحِ الشِّ ضُ الماتُ حُ ذِهِ عَ يد، وَهَ قِ بابِيَّةَ وَالتَّعْ وَالضَّ
نْهُ أَو لِلْتَّرْويجِ لَهُ،  النِ عَ ةٍ لِإلِعْ اجَ ، لَيسَ بِحَ ظيمٌ دَثٌ عَ لِ حَ وَ بِالفِعْ جيءُ املسيحِ يَسوعَ هُ ا مَ أَمَّ
رِضُ  ةٍ كَبيرَة، يَأتي وَيَفْ رْعَ اق بِسُ ْألُ كُلَّ اآلفَ قيقيٌّ كَنُورِ البَرْقِ الَّذي ميَ ةِ، حَ ريسَ ذَّابٌ كَالفَ وَ جَ هُ فَ

ُ الَّذي ال غِشَّ فيهِ. ةُ وَالنُّور َّهُ احلَقيقَ َن َهُ ألِ ور ضُ حُ

اقَطُ  ومُ تَتَسَ وءَهُ، والنُّجُ طِي ضَ رُ ال يُعْ مَ لِم، والقَ سُ تُظْ مْ َّام، أَلشَ َي يقِ تِلْكَ األ دَ ضِ ً بَعْ اال ٢٩ وحَ
زَع. اوَاتِ تَتَزَعْ مَ اء، وقُوَّاتُ السَ مَ نَ السَ مِ

وَجِهادٍ  يقٍ  ضِ لَةَ  رْحَ مَ بَلْ  أنينَةٍ،  مَ وَطَ ةٍ  راحَ تْرَةَ  فَ تَكونَ  لَنْ  املسيحِ  جيءِ  مَ ْتِظارِ  ان تْرَةَ  فَ إِنَّ 
قاييسُ  مَ لِبُ  تَنْقَ هورِ املسيحِ، سَ نْدَ ظُ وَعِ اإلِميان.  والثَّباتِ في  ة  احلَقيقَ بيلِ  لٍ في سَ تَواصِ مُ
لِم وَكُلُّ قُوَّاتِ  تُظْ تْ لِتُعطي النُّور سَ لِقَ سُ الَّتي خُ مْ الشَّ بٍ، فَ قِ لى عَ ا عَ الكَونِ وَقَوانِينَهُ رَأسً
دَثًا  حَ فُ  تَصِ ال  َّةُ  النَّبَوِي اآليَةُ  ذِهِ  فَهَ بيعيَّ.  الطَّ سارَها  مَ دُ  قِ وَتَفْ أَنوارُها  فِئُ  تَنطَ سَ ماء  السَّ

 ٌ ْذار أنِ هِيَ إِن ذا الشَّ يَّتُهُ لَنا بِهَ وَصِ تِهِ. فَ نْ روحِ اهللاِ وَحِكْمَ َّاتِيَّةَ اخلالِيَةَ مِ يَّةَ الذ لْمِ اليلَ العِ وَالتَّحَ
ْتُكُم!" ْبَأ َن ا إِنِّي قَدْ أ د"، "هَ لَّكُم أَحَ ذَروا أَنْ يُضِ ديدٌ: "إِحْ شَ

شرح اآليات
دِّقُوا.  نَاك! فَال تُصَ نَا أَوْ هُ يحُ هُ َسِ وَذَا امل د: هُ ٢٣إِنْ قَالَ لَكُم أَحَ

م  هُ سَ أَنفُ بونَ  سَ يَحْ الَّذينَ  مُ  هُ لِّلني.  ضَ الـمُ أَقوالَ  دِّقُوا"  تُصَ "ال  ديدٍ:  شَ بِإِنذارٍ  النَّصُّ  يَبدَأُ 
د"، هِيَ  ذهِ اآليةِ: "إِن قالَ لَكُم أحَ بِدايَةُ هَ جيئِهِ. فَ هورِ املسيحِ ومَ َكانِ ظُ بِتَوقيتِ وَمبِ نيَ  املِ عَ
وَتِلْكَ  اليَومُ  "ذَلِكَ  أَنَّ:  نا  لَّمَ عَ فَهوَ  تِهِ.  مَ وَبِكَلِ املسيحِ  بِيَسوعَ  ننيَ  لِلمؤمِ التَّمييزِ  فتاحُ  مِ
بَرِ  نَاقِلُ خَ دَهُ" متى ٣٦/٢٤. فَ ّ اآلبُ وَحْ ماوات، إِال الئِكَةُ السَّ د، وال مَ ما أَحَ فُهُ رِ ةُ فَال يَعْ اعَ السَّ
ذا احلَدَثِ  العالِمُ الوَحيدُ بِهَ اص. فَ دَ األَشخَ َيًّا كان أَو أَحَ نُهُ أَن يَكونَ أ ْكِ جيءِ املسيح إِذًا، ال ميُ مَ
م  ونَا بنُبوءَاتِهِ دَعُ لِّلنيَ أَن يَخْ ضَ نَّ  للـمُ حَ مَ ذا، ال نَسْ لِهَ دَهُ. فَ وَ وَحْ ، وَهُ و اهللاُ اآلبُ ظيمِ هُ العَ

م. وبِكَذِبِهِ

ْتَارِينَ  لُّوا اخملُ وارِق، لِيُضِ ةٍ وخَ يمَ ظِ ْتُونَ بِآيَاتٍ عَ ْبِيَاءُ كَذَبَة، ويَأ َن اءُ كَذَبَةٌ وأ حَ سَ ومُ مُ وْفَ يَقُ ٢٤ فَسَ
م، لَو قَدِرُوا.  هُ سَ ْفُ أَن

ْتُكُم!  ْبَأ َن ا إِنِّي قَدْ أ ٢٥هَ
ةَ بَنيَ النَّاسِ  هَ واجَ بِّبُ اجلِدالَ وَالـمُ يُسَ وضوعٌ سَ َّهُ مَ َن جيءِ املسيحِ"، بِأ دَثِ "مَ يَّةُ حَ مِّ رُ أَهَ هَ تَظْ
ةِ،  هَ واجَ ذهِ الـمُ كُ في هَ تَرِ يَشْ تَارِينَ. فَسَ خْ ننيَ الـمُ ؤمِ انِ إِميانِ الـمُ تِحَ مْ بَبًا الِ يَكُونُ سَ َّهُ سَ َن وَبِأ
حاءُ  سَ (مُ ةٍ  مَّ هِ مُ زَ  راكِ وَمَ وارِق)  وَخَ ةٍ  ظيمَ عَ بِآياتٍ  (يَأتونَ  يَّةٍ  روحِ اتٍ  فَ بِصِ تَّعونَ  يَتَمَ خاصٌ  أَشْ
اآليَةُ  ذِهِ  هَ م.  هِ سِ ْفُ أَن تَارينَ  خْ الـمُ لِيلَ  تَضْ يُحاوِلونَ  وَسَ  ، بِالكَذِبْ يَّزونَ  يَتَمَ م  نَّهُ وَلَكِ ْبِياءُ)  َن وَأ
ريرِ الكَاذِب.  اللِ الشِّ َ روحِ اهللاِ احلَقِّ وَروحِ الضَّ يَّةِ بَنيْ نَةِ وَاحلَرْبِ الرُّوحِ حْ نَ الـمِ دًا مِ هَ شْ فُ مَ تَصِ
دَفِ  بِهَ  ، وَذَاتِ عْ وَالشَّ رِ  حْ السِّ نْعِ  نْ صُ مِ ةً  لِحَ أَسْ لُونَ  مِ تَعْ يَسْ الكَذَبَةُ سَ ْبِياءُ  َن وَاأل اءُ  حَ سَ أَلـمُ
م  َانِهِ إِمي نْ  عَ ادِهِم  ْعَ إِب اوَلَةِ  حَ مُ لـِ نني  ؤمِ الـمُ تَارينَ  خْ مُ لِلـْ ةٍ  اصَّ بخَ لِلنَّاس،  ْبَاتَاتِ  اإلِث دِميِ  تَقْ

َّبِّ يَسوع.  لِيمِ الر كِيكِ بِتَعْ م إِلى التَّشْ هِ وَدَفْعِ
يَسوعَ  َّبّ  بِالر ننيَ  ؤمِ الـمُ نُ  نَحْ رَتِنَا  لِذَاكِ وَةٌ  دَعْ وَ  هُ التَّنْبِيهَ  ذا  هَ إِنَّ  ْتُكُم!"  ْبَأ َن أ قَدْ  إِنِّي  ا  "هَ
ذِهِ النُّبُوءَةُ  َانِنا. فَهَ إِمي انِ  تِحَ ةُ امْ اعَ تَأتي سَ ا  نْدَمَ ةِ عِ هَ واجَ مُ لِلـْ دِّينَ  تَعِ سْ لِنَكونَ مُ تِهِ،  مَ وَبِكَلِ
َ م  هِ نِني وخِداعِ لِيلِ النَّاسِ املؤمِ م لِتَضْ هِ عِ ا بِوِسْ لُونَ كُلَّ مَ مَ يَعْ لِّلنيَ سَ ضِ ، أَنَّ الـمُ يَّةٌ يقِ قِ حَ

ائِعٌ  ذا نَوعٌ شَ ؟ هَ ْراجَ كُلَّ يَومٍ َب نٍ يُتَابِعُ األ ؤمِ نْ مُ ا اليَوم؟ كَمْ مِ نا، أَيْضً ذا وَاقِعُ م. أَلَيسَ هَ َذْبِهِ جلِ
َّة. َبَوِي نايَتِهِ األ تِسالمِ لِعِ دَمِ اإلِميانِ بِهِ وَرَفْضِ االسْ يلِ وَنُكْرانِ اهللاِ وَعَ لِ نْ أَنواعِ التَّضْ مِ

دِّقُوا.  لِ البَيْت! فَال تُصَ وَ في دَاخِ ا هُ وا، أَو: هَ رُجُ َّة! فال تَخْ وَ في البَرِّي ا هُ إِنْ قَالُوا لَكُم: هَ ٢٦ فَ


