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  (األخيرة)الحلقة الثانية والثالثون   أمثال المسيح                      كاشفة              مج أنوار برنا      
  

عن أمثال المخلص يسوع بهذا اللقاء سلسلتنا نختم   نرحب بك مستمعي العزيز في هذا اللقاء الجديد من برنامج أنوار كاشفة.
اس، وآخر غير مألوف لديهم. وذلك إليضاح حقائق يريد صاحب المثل يقارن بين شيء مألوف للنكما علمنا فإن المثل المسيح. و

     إيصالها إليهم.
  

في اللقاء السابق تأملنا . وكنّا قد من مجيئه ولقد استخدم المسيح الكثير من األمثال، إليضاح الحقائق الروحية، وليكشف الهدف
ينونة القادم. وكيف أنه سيدين اإلنسان على أساس إيمانه به، الذي تحدث فيه المخلص المسيح عن يوم الدالخراف والجداء  مثلب

  عن طريق أعماله الصالحة. الذي سيظهر 
  

والخالص، ومواضيع تعليمية شتى، ملكوت اهللا، عن عديدة تكلّم بأمثال الحظنا أن المخلّص يسوع المسيح قد صديقي المستمع، 
 ، عن طريق التوبة واإليماناستعدادنا له وضرورةئه الثاني الباهر العظيم، بالحديث عن األمثال التي تتكلّم عن مجيوأنهى أمثاله 

ستعالنه على سحاب او لمسيحالثاني الباهر لمجيء اللكن السؤال هو: هل هناك من عالمات تحصل تسبق . بالمخلّص المسيح
   ؟السماء
  

اً ومباغتاً لكل سكان األرض، وسيأتي كلصٍ في لإلجابة نقول: كما الحظنا من أمثال المسيح، فإن مجيئه ثانية سيكون مفاجئ
وهو ما أشار إليه المسيح عندما تكلّم عن حادثة الطوفان في أيام النبي نوح. وكيف أنه كما الليل، وفي ساعة ال يتوقعها اإلنسان. 

هكذا  ،ين بقوا خارج الفلكأتى الطوفان وأهلك الجميع الذأن إلى يمارسون أعمالهم العادية، ويزوجون ويتزوجون، كان الناس 
  هلك كل الناس غير المستعدين. لمسيح مفاجئاً لسكان األرض، ويالثاني لمجيء السيكون 

 
إذن لن تكون هناك عالمات معينة كما يظن البعض تسبق مجيء المسيح، تنبه البشر أن مجيئه ثانية سيكون في وقت معين 

 ب أن ـية لحظة. وهو ما حثّنا عليه المسيح نفسه والرسل األوائل جميعاً. ولهذا يجقريب. بل علينا أن ننتظر مجيئه ونتوقعه في أ
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  نكون مستعدين دائماً لمجيئه. 

  
لإلجابة عن هذا السؤال علينا أن نعود إلى ما دونه لنا الرسول بولس ؟ ثانيةلعّل السؤال اآلن: ماذا سيحصل عند مجيء المسيح 

نْد الْبوق اَألخيرِ. هوذَا سر َأقُولُه لَكُم: الَ نَرقُد كُلُّنَا، ولكنَّنَا كُلَّنَا نَتَغَير، في لَحظَة في طَرفَة عينٍ، ع« ئله. إذ كتب قائالً: في رسا
يمداتُ عواَألم قَامقُ، فَيوبيس فَِإنَّهرنَتَغَي ننَحو ،ادق البوق ). ٥٢-٥١:١٥كورنثوس١( »ي فَسبوعند مجيء المسيح ثانية إذن، سي

فسيتغيرون عند مجيء الرب المسيح ثانية، أحياء الذين سيكونون . أما المؤمنون المؤمنون يقام األمواتبوق نهاية العالم، و األخير،
  . دةاألجساد الممج مع المؤمنين األمواتإذ يلبسهم اهللا  ،طرفة عينفي لحظة في 

  
َألن الرب نََفْسه بِهتَاف، بِصوت رِئيسِ مالَِئكَة وبوق اِهللا، سوفَ ينْزُِل من « كتب الرسول بولس قائالً: حول نفس الموضوع و

 »هواءقَاة الرب في الْطَفُ جميعا معهم في السحبِ ِلمالَالسماء واَألمواتُ في الْمسيحِ سيقُومون َأوالً. ثُم نَحن اَألحياء الْباقين سنُخْ
يؤكد الرسول بولس هنا مرة أخرى أن المسيح في مجيئه الثاني الباهر، سينزل من السماء ويستعلن على ). ١٧-١٦:٤تسالونيكي١(

  ألحياء، ليالقوه في الهواء. سحاب السماء، حيث يقيم أوالً المؤمنين األموات، ثم يخطف المؤمنين ا
  

ِإذْ هو عادٌل عنْد اِهللا َأن الَّذين يضايقُونَكُم «  : لناس غير المؤمنين؟ أجاب الرسول بولس أيضاً قائالًللكن ماذا سيحصل عندها 
مالس نم وعسي بالَنِ الرعتاس نْدنَا، ععةً ماحر قُونايتَتَض ينالَّذ اكُمِإييقًا، وض ازِيهِمجا ييطعي نَارِ لَهِيبٍ، مف ،هتقُو الَِئكَةم عم اء

ونَقْماقَبعيس ينيحِ، الَّذسالْم وعسنَا يبِإنْجِيَل ر ونيعطالَ ي ينالَّذاَهللا، و رِفُونعالَ ي يناةً ِللَّذ هجو نم يدَأب الَكبِه ن دجم نمو بلر
هتلى سحاب السماء مع مالئكة قوته، سيدين البشر جميعاً ه الباهر عاستعالنمجيء المسيح ثانية وفعند ). ٩-٦:١تسالونيكي٢(» قُو

  األحياء منهم واألموات، وسيعاقبهم بالهالك األبدي. 
  

ثُم رَأيتُ عرشًا عظيما َأبيض، والْجاِلس علَيه، الَّذي من وجهِه هربت اَألرض كما كتب الرسول يوحنا في رؤياه قائالً: 
 ،اءمالسو !عضوا مملَه دوجي لَموس وه آخَر فْرس انْفَتَحو ،فَارتْ َأسانْفَتَحاِهللا، و امَأم ينفاقا واربكا وغَاراتَ صوتُ اَألمَأيرو فْر

  رة طُرِح في بحي اةـرِ الْحيـْم. وكُلُّ من لَم يوجد مكْتُوبا في سفالْحياة، ودين اَألمواتُ مما هو مكْتُوب في اَألسفَارِ بِحسبِ َأعماِلهِ
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  هذه هي الدينونة العامة لجميع البشر.  .)١٢،١٥و١١:٢٠(رؤيا يوحنا» النَّارِ

  
ن بالمسيح اهللا المؤمني لبسسحاب السماء، سي من الواضح أنه عند مجيء المسيح ثانية واستعالنه الباهر علىمستمعي الكريم، 

بينما يدين اهللا بواسطة يسوع المسيح الناس األشرار،  أجساداً ممجدة، ثم يدخلهم إلى األمجاد السماوية.أمواتاً كانوا أم أحياء 
  ويعاقبهم بالعذاب األبدي. 

  
بي نوح وأهلك العالم القديم، عاد وكتب عن مجيء فبعد أن تحدث عن طوفان الماء الذي حصل في أيام النأما الرسول بطرس 

وَأما السماواتُ واَألرض الْكَاِئنَةُ اآلن، فَهِي مخْزونَةٌ بِتلْك الْكَلمة عينها، محفُوظَةً « المسيح ثانية ونهاية العالم والدينونة فقال: 
الَ يتَباطَُأ الرب عن وعده كَما يحسب قَوم التَّباطَُؤ، لكنَّه يتََأنَّى « ثم أضاف قائالً: ». الْفُجارِ وهالَك النَّاسِ ِللنَّارِ ِإلَى يومِ الدينِ

صي كَلْأتيس نلكو .ةبِإلَى التَّو يعمقْبَِل الْجي ْل َأنب ،ُأنَاس كلهي َأن شَاءالَ ي وهنَا، ولَيوُل عتَز يهي فالَّذ ،بالر موِل، يي اللَّيف 
و ضتَرِقُ اَألرتَحتَرِقَةً، وحم رنَاصلُّ الْعتَنْحجِيجٍ، واتُ بِضاوماالسيهي فاتُ الَّتنُوعص١٠و٩، ٧:٣بطرس٢(» الْم.(  

  
وإقامة أرض  ،األشرار بالنارالشرير، وإدانة الناس لي الحامجيء الرب يسوع المسيح ثانية هو إذن إلنهاء العالم هدف إن 

ويقبل خالص اهللا  ،وإن تأخر مجيء المسيح ثانية ما هو إال فرصة تُعطى لإلنسان لكي يتوب عن شرورهجديدة وسموات جديدة. 
   عد له بواسطة المخلّص المسيح.الذي ُأ
  

بدي عند مجيء الرب يسوع المسيح الثاني الباهر. إن هذا أال تود مستمعي أن تكون من أولئك الذين يربحون الملكوت األ
المخلّص الفريد، وهكذا تنجو من دينونة اهللا القادمة، وتحظى  بيسوع المسيحالمجيء متوقع في أية لحظة، فهل تراك تتوب وتؤمن 

  بالخلود؟ 
 


