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  الحلقة الثالثون      أمثال المسيح                         مج أنوار كاشفة                برنا        
  

بدأنا قبل عدة لقاءات بالحديث عن أمثال المخلص  نرحب بك مستمعي العزيز في هذا اللقاء الجديد من برنامج أنوار كاشفة.
وف لديهم. وذلك إليضاح حقائق يريد صاحب المثل إيصالها يسوع المسيح. ويقارن المثل بين شيء مألوف للناس، وآخر غير مأل

  إليهم. 
  

. وكنّا قد تحدثنا في اللقاء السابق من مجيئه ولقد استخدم المسيح الكثير من األمثال، إليضاح الحقائق الروحية، وليكشف الهدف
لمسيح الذي ظّل أميناً منتظراً مجيئه ثانية. أما العبد وهذا يشير إلى المؤمن باعن مثل العبد األمين الذي ظّل أميناً أثناء غياب سيده. 

  الرديء فقد كان مصيره الهالك. 
  

عندما يكون  ين يأتون لسرقة البيوت والمحالّت. وغالباً ما يأتي اللص في الليلعن اللصوص الذ كلنانعلم صديقي المستمع، 
ثانية كلصٍ في الليل؟ ودعانا لكي نسهر حتى ال يفاجئنا مجيئه  الناس نياماً. هل تعلم مستمعي أن المخلّص المسيح قد شبه عودته

  بغتة. قال المخلّص المسيح: 
  

 »امِ الَّتي اَأليا كَانُوا فكَم انِ. َألنَّهنِ اِإلنْساب جِيءا مضَأي كُوني نُوحٍ كَذِلك اما كَانَتْ َأيكَموشْريو ْأكُلُونَل الطُّوفَانِ يي قَب ونب
ان وَأخَذَ الْجميع، كَذِلك يكُون َأيضا مجِيء ويتَزوجون ويزوجون، ِإلَى الْيومِ الَّذي دخََل فيه نُوح الْفُلْك، ولَم يعلَموا حتَّى جاء الطُّوفَ

خَذُ الْواحد ويتْرك اآلخَر. اثْنَتَانِ تَطْحنَانِ علَى الرحى، تُْؤخَذُ الْواحدةُ وتُتْرك اُألخْرى. حينَِئذ يكُون اثْنَانِ في الْحقِْل، يْؤابنِ اِإلنْسانِ. 
» بفَ ررع لَو وا هذَا: َأنَّهلَماعو .كُمبي رْأتي ةاعس ةي َأيف ونلَمالَ تَع وا ِإذًا َألنَّكُمرهسايالْب  هِرارِقُ، لَسي السْأتزِيعٍ يه ي َأيف ت

نْقَبي تَهيب عدي لَم٤٣-٣٧:٢٤(بشارة متى »و.(    
  

شبه المخلّص المسيح مجيئه ثانية بأيام النبي نوح الذي أنذر العالم بالطوفان. وأنه كما كان الناس في تلك األيام يأكلون 
 ح ـيء المسيـكون مجالطوفان وأهلك الجميع. هكذا سي فلك، وجاءيوم الذي دخل فيه نوح الويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى ال
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وأردف المسيح قائالً: أنه عند مجيئه المباغت سيكون الناس في أعمالهم العادية. اثنان يعمالن ثانية مفاجئاً ومباغتاً لسكان األرض. 

مستعدين منهم. وشبه المسيح مجيئه المباغت في الحقل، واثنتان تطحنان على الرحى، فيفاجئهم المسيح في مجيئه ويهلك غير ال
  كاللص الذي يأتي في الليل، ودعانا لكي نسهر حتى ال يفاجئنا ذلك اليوم. 

  
ها اِإلخْوةُ َأن َأكْتُب ِإلَيكُم وَأما اَألزمنَةُ واَألوقَاتُ فَالَ حاجةَ لَكُم َأي« عن مجيء المسيح ثانية قائالً: فقد كتب الرسول بولس أما 

 َألنَّه .جِيءِل هكَذَا يي اللَّيف صكَل بالر موي َأن يققبِالتَّح ونلَمتَع َأنْتُم ا، َألنَّكُمنْهع:قُولُونا يينَمح »انَأمو الَمس« ، مفَاجُِئهي ينَِئذح
غْتَةً، كَالْمب الَكونهنْجلَى، فَالَ يب٣-١:٥تسالونيكي١( »خَاضِ ِللْح .(  

  
نالحظ هنا أن الرسول بولس شبه أيضاً مجيء المسيح ثانية كلصٍ في الليل، وعندما يكون الناس يعيشون حياتهم العادية بسالم 

لن ينجو  وعندها، المخاض للحبلى فجأة كما يأتي  ،فيفاجئهم بغتة الهالك. وأيضاً شبه مجيء المسيح ثانيةغير مبالين. أي وأمان، 
كاللص الذي يأتي في الليل ويفاجئ أهل البيت تماماً ، يح ثانية سيكون مباغتاً ومفاجئاًإذن إن مجيء المسالناس من مجيئه المباغت. 

ر، ويدين الناس األشرار، لكي ينهي عالمنا الشريوبشكل مباغت، المسيح ثانية فجأة سيأتي  وهم نيام مستريحين، لكي يسرق. بينما
  ويملك إلى األبد في سموات وأرض جديدتين.  

  
وَأما َأنْتُم َأيها « قائالً: حديثه الرسول بولس ماذا عن الناس المؤمنين بالمسيح؟ هل سيفاجئهم مجيء المسيح ثانية؟ أكمل لكن 

-٤:٥تسالونيكي١(» يوم كَلَِص. جميعكُم َأبنَاء نُورٍ وَأبنَاء نَهارٍ. لَسنَا من لَيل والَ ظُلْمةاِإلخْوةُ فَلَستُم في ظُلْمة حتَّى يدرِكَكُم ذِلك الْ
، ولن يدركهم مجيئه كلص في الليل. والسبب ألن المؤمنين بالمسيح بهإذن لن يكون المجيء المباغت للمسيح مفاجئاً للمؤمنين . )٥

ولهذا ، ملكوت النور الحقيقي، وأصبحوا من أوالد النور. إلى ملكوت اهللا ،سلطان الظلمةمن ة إبليس، أي قد انتقلوا من عبودي
   يكونون مستعدين لمجيئه متى جاء. 

  
ينذر الناس في  أيام النبي نوح. لقد ظّل النبي نوحنعود إلى ما ذكره المخلّص المسيح عن حادثة الطوفان مستمعي الكريم، 

أيامه بمجيء الطوفان لسنوات عديدة. ومع ذلك لم يسمع له الناس، ال بل استهزأوا بكالمه. وفي الوقت المعين من قبل اهللا أتى 
  لقد أراد ان. وهم نوح وزوجته وأوالده الثالثة مع زوجاتهم، فقد نجوا من الطوفأما الذين دخلوا إلى الفلك الطوفان وأهلك الجميع. 
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لمخلّص المسيح القول أن حادثة الطوفان، تشير إلى حادثة أخرى ستحصل في المستقبل، وهي حادثة مجيئه ثانية على سحاب ا

  السماء، بقوة ومجد كبيرين. 
  

وكما أن الكثيرين في أيام النبي نوح لم يصدقوا كالمه، هكذا اليوم إن الكثيرين ال يصدقون أن المسيح سيأتي ثانية لكي يدين 
بشر بالهالك األبدي. وكما أن القالئل الذين صدقوا ودخلوا الفلك نجوا من الهالك، هكذا سينجو كل من يؤمن بالمسيح المخلّص ال

وسبق للرسول بطرس من رسل المسيحية األوائل أن تحدث عن هؤالء الناس المستهزئين، الذي هو فلك النجاة عندما يأتي ثانية. 
لك، سيحدث عند مجيء المسيح أكّد أنه كما حصل في أيام نوح عندما فاضت المياه على العالم القديم فهالذين سيرفضون اإليمان. و

  ثانية، ويوم الدينونة وهالك الناس الفجار بالنار. 
  

يتََأنَّى علَينَا، وهو الَ يشَاء َأن يهلك الَ يتَباطَُأ الرب عن وعده كَما يحسب قَوم التَّباطَُؤ، لكنَّه « وتابع الرسول بطرس قائالً: 
ي فالَّذ ،بالر موِل، يي اللَّيف صي كَلْأتيس نلكو .ةبِإلَى التَّو يعمقْبَِل الْجي ْل َأنب ،لُّ ُأنَاستَنْحجِيجٍ، واتُ بِضاوموُل الستَز يه

   .)١٠-٩:٣بطرس٢(» وتَحتَرِقُ اَألرض والْمصنُوعاتُ الَّتي فيها الْعنَاصر محتَرِقَةً،
  

إذن إن تأخر موعد مجيء المسيح ثانية، هو دليل أن اهللا  يريد أن يقبل الجميع إلى التوبة وأن يؤمنوا بالمخلّص المسيح. لكن 
به ستمعي تستعد لمجيئه عن طريق التوبة الصادقة واإليمان المسيح ال بد أن يأتي كلص في الليل، ويدين المسكونة. فهل تُراك م

  ؟ وعندها تدخل في فلك النجاة.  لك مخلّصأي بالمسيح ك
  

 


