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واآليات  17في إنجيل لوقا االصحاح  ياليوم ه عظتنانعمة وسالم لكم من اهلل أبينا والرب يسوع المسيح. 
  . اليكم قراءة هذا النص باسم يسوع المسيح.24الى  20
 

يِسيُّونَ  َأْو:  ُهَوَذا َهُهَنا اَل َيُقوُلونَ وَ  َأَجاَبُهْم: اَل َيْأِتي َمَلُكوُت اهلِل ِبُمَراَقَبة   ؟َمَتى َيْأِتي َمَلُكوُت اهللِ : َوَلمَّا َسَأَلُه اْلَفرِّ
َتْأِتي َأيَّاٌم ِفيَها َتْشَتُهوَن َأْن َتَرْوا َيْومًا َواِحدًا ِمْن َأيَّاِم سَ ِللتَّاَلِميِذ: ُهَوَذا ُهَناَك أَلْن َها َمَلُكوُت اهلِل َداِخَلُكْم. َوَقاَل 

ِذي ألَنَُّه َكَما َأنَّ اْلَبْرَق الَّ  ُهَوَذا ُهَناَك. اَل َتْذَهُبوا واََل تَْتَبُعوا ُهَوَذا َهُهَنا َأوْ  َوَيُقوُلوَن َلُكمْ  اْبِن اإِلْنَساِن َواَل َتَرْوَن.
  ِفي َيْوِمِه.َيْبُرُق ِمْن َناِحَية  َتْحَت السََّماِء ُيِضيُء ِإَلى َناِحَية  َتْحَت السََّماِء َكَذِلَك َيُكوُن َأْيضًا اْبُن اإِلْنَسانِ 

 الى هنا القراءة
 

لكن يقول البعض عن جنتهم. ونزاهة كما  بأكل وشربليس ملكوت اهلل و  .َلُكوُت اهللِ مَ الفريسيون عن  سأله
 االحترامب ةطاعم ة اهللإراد كونملكوت اهلل هو حيث ت .و بر وسالم وفرح في الروح القدسملكوت اهلل ه

في  انقبل يسوع المسيح ربا ومخلصلما  حينفي الفي قلوب المؤمنين  يدخلملكوت اهلل . والمحبة هلل اآلب
وكان يشير الى نفسه هو يسوع الذي كان  َها َمَلُكوُت اهلِل َداِخَلُكْم.وهذا هو الذي قاله للفريسيين:  .حياتنا

. أما والرب يسوع المسيح ما زال موجود وهو ينادي الناس اليه للغفران والحياةه. لو بقيفي وسطهم وهم لم 
إنجيله رفضوا في نفس الوقت يلكنهم و عليه السالم. هم يكرموه بالقول: و المسيح ّدعي االيمان بتفالناس 
المسيح وال يؤمنون بموته الكفاري  لكالم ايسمعو  ام ألنهمعلى نفوسهم يحكموا بهذا محرف. أنه  بقولهم

ِلَماَذا َلْسُتْم ُتْؤِمُنوَن َفِإْن ُكْنُت َأُقوُل اْلَحقَّ فَ  :موجه لكل إنسانوقوله  مرة يسوع المسيحوقال  .على الصليب
 . حوالسماع هو من التبشير بكلمة المسي نتيجة السماع هو االيمان ِبي؟
 

قد اكتمل الزمان واقترب ملكوت اهلل  :، فهو يقولحالي زالي ال همكال، و يقوليسوع كان  تهبشار بداية في 
ملكوت و  ملكوت الحق الذي يحررفهو . بالمسيح الناس وصل الىملكوت اهلل . باإلنجيلنوا فتوبوا وآمِ 

المسيح كان في وسطهم وهم و  .األبديةيمنح الحياة الذي اهلل المنظور ملكوت هو و  اةحيالنير النور الذي ي
د جاء إلى من كانوا قيقول يوحنا في إنجيله: و  ولم يعرفه العالم. وبه تكون العالم كان في العالملم يعرفوه. 

هم الحق في أن يصيروا أوالد فقد منح أي الذين آمنوا باسمه أما الذين قبلوه الء لم يقبلوه.ولكن هؤ  خاصته
  بل من اهلل. ،وال من رغبة بشر وال من رغبة جسد وهم الذين ولدوا ليس من دم اهلل
 

كل  يوضحكان  ه. لكنالى اليومللناس هي محجوبة محجوبة للفريسيين والمتدينين و  كانتالمسيح أقوال 
بسبب  هادكذلك حتى على االضط وأخبرهمعما سيحدث من بعده مسبقا تالميذه  أخبر. لتالميذه ءشي



االيمان هذا نا في تليثبس و القد هروحبنا يسكن في حسب، لكنهلم يخبرنا فو . بإبن اهلل الوحيد همناإيم
الرب يسوع يشير الى  بقولهوالمحبة لغيرنا. وللمسيح مخلصنا. الرجاء الحقيقي والمحبة هلل هذا الصحيح و 
ه هو كلمة في ثبأن ن أيضايريدهم ويريدنا  هذا الكالمم بهكّلمالذي أنه هو  واتذكر لكي ي واأللمالضغط 
 يأتي. أةجفأتي يسولكنه  معروف غيرهو المسيح  الرب يسوع يوم. هو ايضايثبت فينا لكي  األبديةالحياة 

 .اْلَبْرقَ يكون مثل يقول أنه و  .تراه كل عين حتى الذين سمروهعلى الصليب و الذي كان في نفس الجسد 
المسيح يسوع الرب ظهور حكم. فيكون يوم ال .األرضلجميع شعوب وقبائل مضيئا يكون سريعا وقويا 

 الموت على الصليب. و  لآلالمكان  األول
 

َالَِّذي ُيْؤِمُن  :الطاهر همن فم عدة الو ولنا كلم .واألموات األحياءأما ظهوره الثاني فيكون في المجد ليدين 
حكم: وهذا هو ال ألنه لم يؤمن باسم ابن اهلل الوحيد حكم الدينونةصدر عليه ِبِه اَل ُيَداُن َوالَِّذي اَل ُيْؤِمُن َقْد 
فكل من  ألن أعمالهم كانت شريرة. لناس أحبوا الظلمة أكثر من النورولكن ا إن النور قد جاء إلى العالم
وأما الذي يسلك في الحق فيأتي إلى النور  يأتي إليه مخافة أن تفضح أعماله وال يعمل الشر يبغض النور

كما صّرح به اهلل بفم النبي أخبر تالميذه مسبقا يسوع الرب . لتظهر أعماله ويتبين أنها عملت بقوة اهلل
ُل َوَأَنا اآلِخُر واََل ِإَلَه َغْيِري.َأنَ إشعياء قرون من قبل فقال:  َوَمْن ِمْثِلي ُيَناِدي َفْلُيْخِبْر ِبِه َوَيْعِرْضُه ِلي  ا اأَلوَّ

َأْعَلْمُتَك ُمْنُذ اَل َتْرَتِعُبوا َواَل َتْرتَاُعوا. َأَما  َواْلُمْسَتْقَباَلُت َوَما َسَيْأِتي ِلُيْخِبُروُهْم ِبَها.  َوَضْعُت الشَّْعَب اْلَقِديمَ ُمْنذُ 
 . يتكلم بنفس الكالمالمسيح و ؟ اَل َصْخَرَة اَل َأْعَلُم ِبَهاوَ  ي. َهْل ُيوَجُد ِإَلٌه َغْيِرياْلَقِديِم َوَأْخَبْرُتَك؟ َفَأْنُتْم ُشُهودِ 

 
الذين يأتون  الكذبة واألنبياء الهراطقةال يسقطوا في فخ كيوحّذرهم  عما سيحدثأخبر تالميذه مسبقا فهو 

 آيات تدهش الناس ويعملون معسولم يتكلمون بكالالذين  ،ِبِثَياِب اْلُحْماَلِن َوَلِكنَُّهْم ِمْن َداِخل  ِذَئاٌب َخاِطَفةٌ 
 يهددنا أوينا غو يو  فينا فال نوهم وال نترك أحد يؤثر. ِنَهاَيُتُهُم اْلَهاَلكُ ِذيَن الَّ  َأْعَداُء َصِليِب اْلَمِسيحِ ولكنهم 
َوِبُطوِل  ِبُكلِّ َتَواُضع  َوَوَداَعة   َكَما َيِحقُّ ِللدَّْعَوِة الَِّتي ُدِعيُتْم ِبَها.يريد ان نسلك اهلل  .الى الهالك هتبعحتى ن

وِح ِبِرَباِط السَّاَلِم.ُمْجَتِهِديَن َأْن َتْحفَ  ُضُكْم َبْعضًا ِفي اْلَمَحبَّةِ ُمْحَتِمِليَن َبعْ  َأَناة    َجَسٌد َواِحدٌ  ُظوا َوْحَداِنيََّة الرُّ
ِإَلٌه َوآٌب  َمْعُموِديٌَّة َواِحَدٌة،و  يَماٌن َواِحدٌ ا  و   َواِحدٌ َربٌ  َكَما ُدِعيُتْم َأْيضًا ِفي َرَجاِء َدْعَوِتُكُم اْلَواِحِد. ،َوُروٌح َواِحدٌ 
فال نخف وال نتردد بل نترك حياتنا في يد الرب يسوع  َلى اْلُكلِّ َوِباْلُكلِّ َوِفي ُكلُِّكْم.الَِّذي عَ  َواِحٌد ِلْلُكلِّ 

 المسيح القوية اللطيفة الدافئة. 
 
يرا ِمْن َضِمير  َمْرُشوَشًة ُقُلوُبنَ  ،َصاِدق  ِفي َيِقيِن اإِليَمانِ  ِلَنَتَقدَّْم ِبَقْلب  ف . ،ِشرِّ  َوُمْغَتِسَلًة َأْجَساُدَنا ِبَماء  َنِقيٍّ

بَِّة َوْلُناَلِحْظ َبْعُضَنا َبْعضًا ِللتَّْحِريِض َعَلى اْلَمحَ  أَلنَّ الَِّذي َوَعَد ُهَو َأِميٌن. ِبِإْقَراِر الرََّجاِء َراِسخاً ِلَنَتَمسَّْك 
الن كل إنسان هو مسئول على  أيضا اليوم يتوّجه لكل إنسانالرب يسوع المسيح قول و . َواأَلْعَماِل اْلَحَسَنةِ 

والذي يؤمن بي ال يعطش  فالذي يقبل إلي ال يجوع الحياة. أنا هو خبز :يقول الذي يسوع الرب منفسه أما



أت إلي ال ومن ي ،اآلب لي سيأتي إلي كن كل ما يهبهول .يتموني وال تؤمنونلت لكم إنكم رأولكن ق أبدا.
 أالومشيئته هي  بل مشيئة الذي أرسلني تم مشيئتي،ال أل فقد نزلت من السماء .أطرحه إلى الخارج أبدا

ولتكن نعمة ربنا يسوع المسيح وسالمه  آمين بل أقيمه في اليوم األخير. م لي يهلكأدع أحدا ممن وهبهُ 
 معكم كل يوم. آمين.

 
َك. َأَباَنا الَِّذي ِفي السََّماَواِت ِلَيتََقدَِّس اْسمُ واالن لنقل معا الصالة الكاملة كما علما لنا المسيح. نقول بإسمه: 

ْوَم. َواْغِفْر َلَنا ِلَيْأِت َمَلُكوُتَك. ِلَتُكْن َمِشيَئُتَك َكَما ِفي السََّماِء َكَذِلَك َعَلى اأَلْرِض. ُخْبَزَنا َكَفاَفَنا َأْعِطَنا اْليَ 
يِر. أَلنَّ َلَك اْلُمْلَك َواْلُقوََّة ُذُنوَبَنا َكَما َنْغِفُر َنْحُن َأْيضًا ِلْلُمْذِنِبيَن ِإَلْيَنا. َواَل ُتْدِخْلَنا ِفي َتْجِرَبة  َلكِ  َنا ِمَن الشِّرِّ ْن َنجِّ

 َواْلَمْجَد ِإَلى اأَلَبِد. آِميَن. 
 

2. 
 قلوبنا ملءنصلي أن ت .المسيح يسوع ربأيها ال

 .مجدك في ةقريبال تكعودوفرح  كفرحب
 مظلماهو  شيء كل لماوالتشجيع الوعي  ناعطأ

نر وأيا رب  تعال. الطريق نجدال نحن و حولنا 
في نورك العجيب المجيد، نور ضعنا أنا و ظالم

 .عودتك
 .األبد إلى السلطةالقوة و و  المجد لك
 

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:  

 

 

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? 
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