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نعمة وسالم لكم من اهلل أبينا والرب يسوع المسيح .عظتنا اليوم هي في إنجيل لوقا االصحاح  17واآليات
 20الى  .24اليكم قراءة هذا النص باسم يسوع المسيح.
ِ
ِ
ِ
ون ُه َوَذا َههَُنا أ َْو:
َج َابهُ ْم :الَ َيأْتِي َملَ ُك ُ
ُّونَ :متَى َيأْتِي َملَ ُك ُ
وت اهلل؟ أ َ
وت اهلل بِ ُم َارقََبة َوالَ َيقُولُ َ
َولَ َّما َسأَلَهُ اْلفَِّريسي َ
اك ألَن ها ملَ ُكوت ِ
ال لِلتَّالَ ِم ِيذ :ستَأْتِي أَيَّام ِفيها تَ ْشتَهون أَن تَروا يوماً و ِ
اهلل َد ِ
احداً ِم ْن أَي ِ
َّام
اخلَ ُك ْمَ .وقَ َ
ُه َوَذا ُه َن َ ْ َ َ ُ
َ
ٌ َ
ُ َ ْ َ ْ َْ َ
ْاب ِن ِ
اإل ْن َس ِ
اك .الَ تَ ْذ َهُبوا َوالَ تَتَْب ُعوا ألََّنهُ َك َما أ َّ
ق الَِّذي
ون لَ ُك ْم ُه َوَذا َههَُنا أ َْو ُه َوَذا ُه َن َ
َن اْل َب ْر َ
ان َوالَ تََرْو َنَ .وَيقُولُ َ
ت الس ِ ِ
ضيء إِلَى َن ِ
اء ي ِ
ت الس ِ
ق ِمن َن ِ
ون أ َْيضاً ْاب ُن ِ
اإل ْن َس ِ
ان ِفي َي ْو ِم ِه.
اح َية تَ ْح َ
اح َية تَ ْح َ
َي ْب ُر ُ ْ
َّم ُ
َّماء َك َذل َك َي ُك ُ
ُ
َ
َ
الى هنا القراءة

سأله الفريسيون عن ملَ ُكوت ِ
اهلل .وملكوت اهلل ليس بأكل وشرب ونزاهة كما يقول البعض عن جنتهم .لكن
َ ُ
ملكوت اهلل هو بر وسالم وفرح في الروح القدس .ملكوت اهلل هو حيث تكون إرادة اهلل مطاعة باالحترام
والمحبة هلل اآلب .ملكوت اهلل يدخل في قلوب المؤمنين في الحين لما نقبل يسوع المسيح ربا ومخلصا في
حياتنا .وهذا هو الذي قاله للفريسيين :ها ملَ ُكوت ِ
اهلل َد ِ
اخلَ ُك ْم .وكان يشير الى نفسه هو يسوع الذي كان
َ َ ُ
في وسطهم وهم لم يقبلوه .والرب يسوع المسيح ما زال موجود وهو ينادي الناس اليه للغفران والحياة .أما
الناس فت ّدعي االيمان بالمسيح وهم يكرموه بالقول :عليه السالم .ولكنهم في نفس الوقت يرفضوا إنجيله
بقولهم أنه محرف .بهذا يحكموا على نفوسهم ألنهم ما يسمعوا لكالم المسيح وال يؤمنون بموته الكفاري
ت أَقُو ُل اْلح َّ ِ
ون
على الصليب .وقال يسوع المسيح مرة وقوله موجه لكل إنسان :فَِإ ْن ُك ْن ُ
َ
ق َفل َما َذا لَ ْستُ ْم تُ ْؤ ِمُن َ
بِي؟ االيمان هو نتيجة السماع والسماع هو من التبشير بكلمة المسيح.
في بداية بشارته كان يسوع يقول ،وكالمه ال يزال حالي ،فهو يقول :قد اكتمل الزمان واقترب ملكوت اهلل
فتوبوا ِ
وآمنوا باإلنجيل .ملكوت اهلل وصل الى الناس بالمسيح .فهو ملكوت الحق الذي يحرر وملكوت
النور الذي ينير الحياة وهو ملكوت اهلل المنظور الذي يمنح الحياة األبدية .والمسيح كان في وسطهم وهم

لم يعرفوه .كان في العالم وبه تكون العالم ولم يعرفه العالم .ويقول يوحنا في إنجيله :قد جاء إلى من كانوا
خاصته ولكن هؤالء لم يقبلوه .أما الذين قبلوه أي الذين آمنوا باسمه فقد منحهم الحق في أن يصيروا أوالد

اهلل وهم الذين ولدوا ليس من دم وال من رغبة جسد وال من رغبة بشر ،بل من اهلل.
أقوال المسيح كانت محجوبة للفريسيين والمتدينين وهي محجوبة للناس الى اليوم .لكنه كان يوضح كل

شيء لتالميذه .أخبر تالميذه مسبقا عما سيحدث من بعده وأخبرهم كذلك حتى على االضطهاد بسبب

إيمانهم بإبن اهلل الوحيد .ولم يخبرنا فحسب ،لكنه يسكن فينا بروحه القدوس ليثبتنا في هذا االيمان
الصحيح وهذا الرجاء الحقيقي والمحبة هلل وللمسيح مخلصنا .والمحبة لغيرنا .بقوله الرب يسوع يشير الى

الضغط واأللم لكي يتذكروا أنه هو الذي كلّمهم بهذا الكالم يريدهم ويريدنا أيضا أن نثب فيه هو كلمة

الحياة األبدية لكي يثبت فينا هو ايضا .يوم الرب يسوع المسيح هو غير معروف ولكنه سيأتي فجأة .يأتي
ق.
في نفس الجسد الذي كان على الصليب وتراه كل عين حتى الذين سمروه .ويقول أنه يكون مثل اْل َب ْر َ
يكون سريعا وقويا مضيئا لجميع شعوب وقبائل األرض .فيكون يوم الحكم .ظهور الرب يسوع المسيح

األول كان لآلالم والموت على الصليب.
أما ظهوره الثاني فيكون في المجد ليدين األحياء واألموات .ولنا كلمة الوعد من فمه الطاهر :اَلَِّذي ُي ْؤ ِم ُن
ِ
ان َوالَِّذي الَ ُي ْؤ ِم ُن قَ ْد صدر عليه حكم الدينونة ألنه لم يؤمن باسم ابن اهلل الوحيد وهذا هو الحكم:
بِه الَ ُي َد ُ

إن النور قد جاء إلى العالم ولكن الناس أحبوا الظلمة أكثر من النور ألن أعمالهم كانت شريرة .فكل من

يعمل الشر يبغض النور وال يأتي إليه مخافة أن تفضح أعماله وأما الذي يسلك في الحق فيأتي إلى النور

صرح به اهلل بفم النبي
لتظهر أعماله ويتبين أنها عملت بقوة اهلل .الرب يسوع أخبر تالميذه مسبقا كما ّ
إشعياء قرون من قبل فقال :أ ََنا األ ََّو ُل وأ ََنا ِ
ضهُ لِي
اآلخ ُر َوالَ إِلَهَ َغ ْي ِريَ .و َم ْن ِم ْثلِي ُي َن ِادي َفْلُي ْخبِ ْر بِ ِه َوَي ْع ِر ْ
َ
ِ
ِ ِ
ِ
ت َّ
َعلَ ْمتُ َك ُم ْن ُذ
َما أ ْ
يم َواْل ُم ْستَ ْق َبالَ ُ
ض ْع ُ
ت َو َما َس َيأْتي لُي ْخبُِر ُ
وه ْم بِهَا .الَ تَْرتَعُبوا َوالَ تَْرتَ ُ
الش ْع َ
ُم ْن ُذ َو َ
اعوا .أ َ
ب اْلقَد َ
َخ َب ْرتُ َك؟ فَأ َْنتُم ُشه ِ
َعلَ ُم بِهَا؟ والمسيح يتكلم بنفس الكالم.
اْلقَِد ِيم َوأ ْ
ص ْخ َرةَ الَ أ ْ
وديَ .ه ْل ُي َ
وج ُد إِلَهٌ َغ ْي ِري َوالَ َ
ْ ُ

فهو أخبر تالميذه مسبقا عما سيحدث وح ّذرهم كيال يسقطوا في فخ الهراطقة واألنبياء الكذبة الذين يأتون
اب َخ ِ
اب اْلحمالَ ِن ولَ ِكَّنهم ِمن َد ِ
بِثَِي ِ
اطفَةٌ ،الذين يتكلمون بكالم معسول ويعملون آيات تدهش الناس
اخل ِذ َئ ٌ
َ ُْ ْ
ُْ
ِ َِّ
صلِ ِ
ك .فال نوهم وال نترك أحد يؤثر فينا ويغوينا أو يهددنا
ين نِهَ َايتُهُ ُم اْلهَالَ ُ
ولكنهم أ ْ
يب اْل َمسي ِح الذ َ
اء َ
َع َد ُ
َّ ِ ِ
حتى نتبعه الى الهالك .اهلل يريد ان نسلك َكما ي ِح ُّ ِ
اعة وبِطُ ِ
ول
ق ل َّلد ْع َوِة التي ُدعيتُ ْم بِهَا .بِ ُك ِّل تَ َو ُ
َ َ
اضع َوَوَد َ َ
السالَِم .جس ٌد و ِ
الرو ِح بِ ِرب ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
اح ٌد
اط َّ
َن تَ ْحفَظُوا َو ْح َدانَِّيةَ ُّ
ين أ ْ
َ
ين َب ْع ُ
ض ُك ْم َب ْعضاً في اْل َم َحبَّة ُم ْجتَ ِهد َ
أ ََناة ُم ْحتَمل َ
ََ َ
ودَّيةٌ و ِ
ان و ِ
احِد .ر ٌ ِ
اء َد ْعوتِ ُكم اْلو ِ
اح ٌدَ ،كما ُد ِعيتُم أ َْيضاً ِفي رج ِ
وروٌح و ِ
اح ٌد وم ْعم ِ
آب
اح َدةٌ ،إِلَهٌ َو ٌ
ََ
َ
ْ
َ ُ
ب َواح ٌد وا َ
َ
َ
يم ٌ َ
َ ُ َ
َُ َ
وِ
اح ٌد لِْل ُك ِّل الَِّذي َعلَى اْل ُك ِّل َوبِاْل ُك ِّل َوِفي ُكلِّ ُك ْم .فال نخف وال نتردد بل نترك حياتنا في يد الرب يسوع
َ
المسيح القوية اللطيفة الدافئة.
ان ،مر ُشو َشةً ُقلُ ِ
ِ
ص ِادق ِفي َي ِق ِ ِ
اد َنا بِ َماء َن ِق ٍّي.
َج َس ُ
ض ِمير ِشِّريرَ ،و ُم ْغتَ ِسلَةً أ ْ
وب َنا م ْن َ
ُ
فل َنتَقَ َّد ْم بِ َقْلب َ
يم ِ َ ْ
ين اإل َ
يض علَى اْلمحب ِ
ِ
َن الَِّذي وع َد هو أ ِ
اء ر ِ
َّك بِِإ ْقرِار َّ ِ
ِ
اسخاً أل َّ
َّة
ينَ .وْلُنالَ ِح ْ
َم ٌ
ََ
ض َنا َب ْعضاً للتَّ ْح ِر ِ َ
ظ َب ْع ُ
الر َج َ
ل َنتَ َمس ْ َ
َ َ َُ
ِ
َعم ِ
يتوجه لكل إنسان اليوم أيضا الن كل إنسان هو مسئول على
ال اْل َح َس َنة .وقول الرب يسوع المسيح ّ
َواأل ْ َ
نفسه أمام الرب يسوع الذي يقول :أنا هو خبز الحياة .فالذي يقبل إلي ال يجوع والذي يؤمن بي ال يعطش

أبدا .ولكن قلت لكم إنكم أريتموني وال تؤمنون .ولكن كل ما يهبه اآلب لي سيأتي إلي ،ومن يأت إلي ال
أطرحه إلى الخارج أبدا .فقد نزلت من السماء ال ألتم مشيئتي ،بل مشيئة الذي أرسلني ومشيئته هي أال
أدع أحدا ممن وهبهُم لي يهلك بل أقيمه في اليوم األخير .آمين ولتكن نعمة ربنا يسوع المسيح وسالمه
معكم كل يوم .آمين.

واالن لنقل معا الصالة الكاملة كما علما لنا المسيح .نقول بإسمه :أَب َانا الَِّذي ِفي السَّماو ِ
ات لِ َيتَقَ َّد ِ
اس ُم َك.
َ
س ْ
ََ
ك َكما ِفي السَّم ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اء َك َذلِ َك َعلَى األ َْر ِ
اغ ِف ْر لََنا
َع ِط َنا اْل َي ْوَمَ .و ْ
ضُ .خ ْب َزَنا َكفَافََنا أ ْ
َ
ل َيأْت َملَ ُكوتُ َك .لتَ ُك ْن َمش َيئتُ َ َ
ِ ِ
ِ
ِّنا ِم َن ِّ
الشِّر ِ
ير .أل َّ
َن لَ َك اْل ُمْل َك َواْلقُ َّوةَ
ين إِلَ ْي َناَ .والَ تُ ْد ِخْل َنا ِفي تَ ْج ِرَبة لَ ِك ْن َنج َ
ُذُن َ
وب َنا َك َما َن ْغف ُر َن ْح ُن أ َْيضاً لْل ُم ْذنبِ َ
ِ ِ
ين.
َواْل َم ْج َد إِلَى األ ََبد .آم َ
.2

أيها الرب يسوع المسيح .نصلي أن تملء قلوبنا
بفرحك وفرح عودتك القريبة في مجدك.

أعطنا الوعي والتشجيع لما كل شيء هو مظلما
حولنا ونحن ال نجد الطريق .تعال يا رب وأنر

ظالمنا وأضعنا في نورك العجيب المجيد ،نور
عودتك.

لك المجد والقوة والسلطة إلى األبد.

2.
Herramme Jeesus Kristus.
Sytytä sydämiimme ilo siitä,
että tulet pian kirkkaudessasi.
Anna tämän tietoisuuden
rohkaista meitä silloinkin,
kun kaikki on pimeää
emmekä löydä tietä.
Tule pimeyteemme
ja tuo sinne
paluusi kirkkauden häikäisevä valo.
Sinun on kunnia, valta ja voima ikuisesti.

Keskystelun kysymykset:

 -1من هم الفريسيون؟
 -2ماذا هو ملكوت اهلل؟

 -3ماذا يعني الرب يسوع :ملكوت اهلل داخلكم؟

 -4هل يمكنني الدخول لملكوت اهلل وكيف؟ هل
باألعمال الحسنة؟

 -5ماذا تتذكره من هذه العظة؟
 -6ما ألمسك في هذه العظة؟

 -7هل يمكنك أن تتذكر عن ظهر قلب يوحنا 24 :5؟

?1- Keitä ovat fariseukset
?2- Mitä Jumalan valtakunta tarkoittaa
3- Mitä Herra Jeesus tarkoittaa: Jumalan
?valtakunta on teidän keskellänne
4-Voinko mennä Jumalan valtakuntaan
ja miten? Pitääkö minun tehdä hyviä
?töitä
?5- Mitä muistat tästä saarnasta
?6- Mikä kosketti sinua tässä sarnassa
?7- Voitko oppia ulkoa Johannes 5:24

