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  يهو اليوم  ةعظاالستماع الى  فياخوتي مرحبا بكم من هللا ابينا والرب يسوع المسيح و  لكمنعمته وسالمه 
   يسوع المسيح.ربنا  قراءة باسم ال. اليكم 24الى  20واآليات  17إنجيل لوقا االصحاح  من
 
يِسيُّوَن: َمَتى َيْأِتي َمَلُكوُت هللِا؟ َأَجاَبُهْم َقاِئاًل: ِإنَّ َمَلُكوَت هللِا اَل َيْأِتي ِبَعالَمٍة َمْنُظورَ ِإْذ َسَأَلُه و  َوال ُيَقاُل:  ، ةٍ اْلَفرِِّ

ُقوَن ِفيِه  ُثمَّ َقاَل . َفَها ِإنَّ َمَلُكوَت هللِا ِفي َداِخِلُكمْ . َها ُهَو ُهَنا َأْو: َها ُهَو ُهَناكَ  ِلَتالِميِذِه: َسَيْأِتي َزَماٌن َتَتَشوَّ
َوَسْوَف َيُقوُل َبْعُضُهْم َلُكْم: َها ُهَو ُهَناَك، َأْو َها ُهَو  ا. َأْن َتَرْوا َوَلْو َيْومًا َواِحدًا ِمْن َأيَّاِم اْبِن اإِلْنَساِن َوَلْن َتَروْ 

َماِء ِمْن ِإْحَدى اْلِجَهاِت ُيِضيُء ِفي ِجَهٍة  َفَكمَ ؛  ُهَنا؛ َفال َتْذَهُبوا َوال َتْتَبُعوُهمْ  ا َأنَّ اْلَبْرَق الَِّذي َيْلَمُع َتْحَت السَّ
 .  ُأْخَرى، هَكَذا َيُكوُن اْبُن اإِلْنَساِن َيْوَم َيُعودُ 

 هذه كلمة ربنا يسوع المسيح 

رعت كلمتك التي هي  عشت بين الناس وز و  يسوع المسيح. أنت كلمة هللا الذي صار إنساًناصالة. يا ربنا 
النك  أنرنا أكثر وعلمنا أن نبقى مرتبطين بك كلمتك نور فروح وحياة. نحمدك ألن كلمتك هي جذبنا إليك. 

 .َرَأْيَت َيا َربُّ ُظْلِمي. َأِقْم َدْعَوايَ العميق.  يوحزن  يوخوف يوقلق يوآالم ي تعرف صعوباتأنت وحدك 
ْبِني ِفي َحقَِِّك َوَعلِِّْمِني ألَنََّك َأْنَت ِإَلُه َخاَلِصي. ِإيَّاَك أرجو طوال النهار. َأْنِصْفِني ِمْن َخْصِمي القوة . لك َدرِِّ

   . آميناالبد والمجد إلى 

الفريسيون كانوا حزب ديني يهودي متشدد في شريعة  .َمَلُكوُت هللاِ  سألوا يسوع في أي وقت يأتيالفريسيون 
،  موضوع كان محيرهمفي  ههذه المرة سألو و . ومكر يسألوا يسوع بنفاق عادة كانوا ؛موسى وتقاليد أجدادهم
أو   كون في مكان جغرافي معيِّنن ملكوت هللا ال يأتي بعالمة منظورة وال يأَأَجاَبُهْم ف .يسوع كان يعرف هذا

االنسان يشعر به إال بااليمان بيسوع وقبوله ملكا   قدريما  َداِخَلُكْم.في َمَلُكوُت هللِا إن فقال لهم:  .بإنسان
عمدان، يقول الكتاب ان السماء انفتحت. معناه  م عندما تعمد يسوع في الماء على يد يوحنا الفي حياته. 
 بالذي جاءنا هو من السماء بالغفران والخالص.   اممكنصار منذ تلك اللحظة أن الدخول 

ِإْن َكاَن َأَحٌد اَل ُيوَلُد ِمْن َفْوُق لم دين يهودي: الع يسوعكما قال هو بوالدة جديدة، ملكوت هللا الدخول الى 
وِح اَل َيْقِدُر َأْن َيْدُخَل  وقال له أيضا:  .اَل َيْقِدُر َأْن َيَرى َمَلُكوَت ّللاَِّ  ِإْن َكاَن َأَحٌد اَل ُيوَلُد ِمَن اْلَماِء َوالرُّ

هو  الدخول . جسديافيه  َمَلُكوَت ّللاَِّ الذي ظهر يسوع المسيح الحياة الجديدة ب . ملكوت هللا هو َمَلُكوَت ّللاَِّ 
ملكوت هللا   .ِحبُُّه َأِبي َوِإَلْيِه َنْأِتي َوِعْنَدُه َنْصَنُع َمْنزالً ِإْن َأَحبَِّني َأَحٌد َيْحَفْظ كاَلِمي َويُ : يسوع . قالاالن مجانا

 . وهم في ظالم روحي خفي على الناس النهم خاضعين للخطيةم إنههو حيث يكون هللا موجود. 



.  لالبد الد هللا و نكون من اهو يجعلنا  .ربا ومخلصا وملكا هقبولو  السماع لكالم يسوعملكوت هللا هو من 
  الناسشريعتهم ودينهم وتقاليدهم. بوهم ما عرفوه النهم كانوا متمسكين اكثر   الناسيسوع كان هو في وسط 

َلُكْم َقْد أُْعِطَي َأْن َتْعِرُفوا َأْسَراَر  قال يسوع:  .محجوب عليهم هو ا ملكوت هللاهذ لو  اوعقائده  ابديانته ةمقتنع 
 .قال يسوع لتالميذه .َفِبَأْمَثاٍل َحتَّى ِإنَُّهْم ُمْبِصِريَن اَل ُيْبِصُروَن َوَساِمِعيَن اَل َيْفَهُمونَ َمَلُكوِت هللِا َوَأمَّا ِلْلَباِقيَن 

 (. 14: 25مزمزر) .ِسرُّ الرَّبِِّ ِلَخاِئِفيِه َوَعْهُدُه ِلَتْعِليِمِهمْ  صحيح.(. 11:  13)متى 

والنهم يعتمدون   والناس بين الملكوت الواحد  الوسيطالملك ألنهم يرفضون  ما يفهموا هذه النعمةن و المتدين
َأَنا أَُعمُِّد ِبَماٍء َوَلِكْن  :  هميوحنا المعمدان قال ل. في وسطهم أمامهم؛ملكوت الو  .أكثر على أعمالهم الدينية

اِمي الَِّذي َلْسُت ِبُمْسَتِحقٍِّ َأْن َأُحلَّ  ِفي َوَسِطُكْم َقاِئٌم الَِّذي َلْسُتْم َتْعِرُفوَنُه. ُهَو الَِّذي  َيْأِتي َبْعِدي الَِّذي َصاَر ُقدَّ
اِمي أَلنَُّه َكاَن َقْبِليقال: و . شهد أيضا ُسُيوَر ِحَذاِئهِ  .  َهَذا ُهَو الَِّذي ُقْلُت َعْنُه: ِإنَّ الَِّذي َيْأِتي َبْعِدي َصاَر ُقدَّ

ِ َوَكاَن اْلَكِلَمُة ّللاَّ م. واضح. يسوع كان قبل ان يأتي الى العال  . ِفي اْلَبْدِء َكاَن اْلَكِلَمُة َواْلَكِلَمُة َكاَن ِعْنَد ّللاَّ

  تكلمفي داخلكم. هللا في داخلكم. من يعترف به؟ هللا يتكلم؛ من يسمع له؟ يسوع كلمة هللا   هللاملكوت 
أضاء  ف صارت النور ة هللان نور. كلموكلمته هي النور والحق. في بداية الخليقة هللا قال: ليكن نور، فكا

في الظلمة. والرب يسوع السميح قال: أنا هو نور العالم، من يتبعني ال يتخبط في الظالم بل يكون له نور  
هللا الذي أمر أن يشرق نور من الظالم هو   الحياة. النور الحقيقي كان في وسط الظالم والظالم لم يدركه.

 .  قلوبنا إلشعاع معرفة مجد هللا المتجلي في وجه المسيحالذي جعل النور يشرق في 

مقيدين بسلسلة الدين والفكر . يفضلوا الظالمفالناس الكلمة قريبة. أما قريب. النور قريب.  هللاملكوت 
التي تحرر وتشرق   يسوع المسيحكلمة رفضون السماع لويوالملذات الجسدية ومحبوسين في الخطية 

إن  الكتاب المقدس:. كما يقول بحث ك يخصك ت اخلهم. هللا في داخلهم. في داخلفي د هللا ملكوت . وتطهر
أنك إن اعترفت  وما هذه الكلمة إال كلمة اإليمان التي نبشر بها الكلمة قريبة منك. إنها في فمك وفي قلبك

القلب يؤدي فإن اإليمان في  بفمك بيسوع ربا وآمنت في قلبك بأن هللا أقامه من األموات نلت الخالص.
فإن كل من  . ألن الكتاب يقول: كل من هو مؤمن به ال يخيب  إلى البر واالعتراف بالفم يؤيد الخالص 

 .  اإليمان نتيجة السماع، والسماع هو من التبشير بكلمة المسيح. إذن يدعو باسم الرب يخلص 

ل بها  ـمثِّ لناس فة عند او عر ميسوع كان في وسط الناس ويبشرهم بملكوت هللا القريب. استخدم أجمل صورة 
نقول    حتىمادي ليس مكان  هللاملكوت و كثير. ال الراحة والفرح وهي وليمة عرس حيث تكون  ملكوت هللا

االنسان وينفتح هلل اآلب بكلمة يسوع المسيح لما الشخص يقبله  هو هناك. إنه في قلب ها هو هنا أو  ها 
 اعترفو يهم الذين  نوعين من الناس: االبرار واالشرار. االبراريسوع  الرب أمام لهذا . ربا ومخلصا في حياته

  تهرحم  ينلب ايصرخون إلى هللا طهم  ، و ستر الشريعة هللا وهم بال فادي و  فين ي أنهم مذنب او عرفبخطاياهم وي



  هموقفألته و ابعد هم  ستر مهم و اقوأ مأمسك بيدهالذي يسوع المسيح فهم الذين بررهم هللا بفداء إبنه  . انهوغفر 
  هَوَيتَِّكُل َعَليْ . اسمه ن يعرفو أبيهم و هللا  اكلمة يسوع المسيح في داخلهم وهم يعرفو عندهم االبرار  أمامه؛ 

فبما أننا قد تبررنا على أساس اإليمان  كما هو مكتوب أيضا: ه. ْتُرْك َطاِلِبييَ   اَل  هللا   أَلنَّ هَ اْلَعاِرُفوَن اْسمَ 
 .  يسوع المسيحصرنا في سالم مع هللا بربنا 

الشر  اهم الذين يعرفو و . محرفةإنها  ينل ئقارفضوها هم الذين سمعوا كلمة يسوع المسيح و ف االشرارأما 
رَّ َخْيرًا َواْلَخْيَر َشرًِّا،   . فهم الذينال يفعلوهو يعرفون الخير و ويفعلونه،  َن الظُّْلَمَة  و جعلهم الذين يَيْدُعوَن الشَّ

ِلْلُحَكَماِء ِفي أَْعُيِن َأْنُفِسِهْم َواأَلْذِكَياِء ِفي َنَظِر  لهم و َواْلَمَراَرَة َحالَوًة َواْلَحالَوَة َمَراَرًة. َوْيٌل  ،َوالنُّوَر ُظْلَمةً ُنورًا 
وكنا نحيِّيك  آمنا بك ...  ...يا رب يا رب يسوع لدينونتهم وسيقولون: الرب فون أمام ــقي. فهم سَذَواِتِهمْ 

 أنا ال أعرفكم.  يا فاعلي االثم...   : ابتعد عنيلهم قوليع  و يسو عليك السالم كلما سمعنا اسمك.  بالقول:

أيضا أبناء الملكوت. وأبناء العصيان وهم أيضا   هم: أبناء هللا الذين  نعم. أمام يسوع نوعين من الناس
ويشوف  ما هو نوع االيمان فيه يدخل في نفسه ويبحث  كل واحد . يخص والغضب اآلتي  أبناء الظالم

يقول الكتاب: اليوم إن سمعتهم صوته فال . اأن يرجع إليه تائبكل إنسان هللا اآلن يدعو ؟ ينتميين نوع أل
في وسطهم.   هم.َمَلُكوُت هللِا َداِخلَ أبدا. ك يفارقهو ما  و  كيريد أن يملك هو في حياتيسوع تقسوا قلوبكم. 

. بعد قيامته  َحْيُثَما اْجَتَمَع اْثَناِن َأْو َثاَلَثٌة ِباْسِمي َفُهَناَك َأُكوُن ِفي َوَسِطِهمْ يوما:  الرب يسوع لتالميذهوقال 
َجاَء َيُسوُع َوَوَقَف  من الموت ظهر لتالميذه وهم كانوا مغلوقين الباب عليه في غرفة خوفا من اليهود حتى 

 . ٌم َلُكمْ ِفي اْلَوَسِط َوَقاَل َلُهْم: سالَ 

وَن   الناسَوَكاَن  َواِحٌد َعِن اْلَيِميِن َوَواِحٌد َعِن اْلَيَساِر. ،بين لصينكان مصلوبا  يسوع و  ُفوَن َعَلْيِه َوَيُهزُّ ُيَجدِِّ
ُف َعَلْيِه َقاِئاًل: ِإْن ُكْنَت َأْنَت اْلَمِسيَح َفَخلِِّْص َنْفَسَك  أيضا َوَكاَن َواِحٌد ِمَن اْلُمْذِنَبْيِن اْلُمَعلََّقْيِن . ُرُؤوَسُهمْ  ُيَجدِِّ

َك. َفَقاَل َلُه ُثمَّ َقاَل ِلَيُسوَع: اْذُكْرِني َيا َربُّ َمَتى ِجْئَت ِفي َمَلُكوتِ معترفا أنهما خطاة؛ َفاْنَتَهَرُه اآلَخُر خلصنا. وَ 
ال يخالف  يسوع يوعد، يسوع يتمم. النه أمين . ِإنََّك اْلَيْوَم َتُكوُن َمِعي ِفي اْلِفْرَدْوسِ  ،َيُسوُع: اْلَحقَّ َأُقوُل َلكَ 

اْخَتْرُتُموِني َبْل َأَنا  َلْيَس َأْنُتُم  :وهو يقول لنال. دائما في الوقت. يسوع يغير األوقات واالحوا يجيوعده. هو 
 . ُتْم ِباْسِمياْخَتْرُتُكْم َوَأَقْمُتُكْم ِلَتْذَهُبوا َوَتْأُتوا ِبَثَمٍر َوَيُدوَم َثَمُرُكْم ِلَكْي ُيْعِطَيُكُم اآلُب ُكلَّ َما َطَلبْ 

يسوع في وسط الناس. يسوع في وسط العائلة. يسوع في وسط حياتنا، في داخلنا. واالنسان يستيقظ له  
الرب يسوع عندما يسمع صوته وهو يخرج من وسط الناس ليأتي الى الملك يسوع المسيح ملك الملوك. 

هذا العالم المظلم  وهذا يشجعنا في في العالم. ملك سيتمجد هو الفي مجده في نهاية الزمان. يأتي المسيح 
المسيح. وسط الضيق  يسوع ا  حاكمهو  سيدهابصبر مجيء نتظر  ت أن الكنيسة ع جوالعنيف والفاسد. ويش

ملكوت هللا هو   األمل والفرح.ب نايمألبوقت خالص. هذا الوعد  ةكنيسال د ـوعِّ الرب يسوع  ،والشعور بالذنب 



ي  تيأ  هللاملكوت . يكون السالم الحقيقيفالذي سيمتد على كل األرض و السماوات وملكوت المسيح  ملكوت 
ُمْلُكَك ُمْلٌك َسْرَمِديٌّ َوُسْلَطاُنَك ِمْن  في المزامير: كما هو مكتوب الملك  . هوالمسيح بقوة مع رجوع يسوع
 . اآلِبِدينَ اْسمُه ُقدُّوس ِإَلى َأَبِد  ..ِجيٍل ِإَلى ِجيٍل َيُدوُم.

النهم كانوا ينتظرون مملكة أرضية مثلما طلب آبائهم من النيي صموئيل   يسوعليهود رفضوا االعتراف ب ا
ُعوبِ   عشر قرون من قبل قائلين: َحتَّى  مخلصهم هللا َرَفُضوا . وبطلبهم اْجَعْل َلَنا َمِلكًا َيْقِضي َلَنا َكَساِئِر الشُّ

.  يسوع  لهم بالمسيحللملكوت شريعة هللا لم يفهموا خطة هللا  نواالن وبسبب إنحرافهم ع .ْمِلَك َعَلْيِهمْ ياَل 
يِسيُّوَن: َمَتى َيْأِتي َمَلُكوُت هللِا؟ َأَجاَبُهمْ  حتى يفهموا وكل الناس يفهموا كذلك  ووضوح بكل بساطة َسَأَلُه اْلَفرِِّ

ما  هم . و َأْو: ُهَوَذا ُهَناَك أَلْن َها َمَلُكوُت هللِا َداِخَلُكمْ  َواَل َيُقوُلوَن ُهَوَذا َهُهَنا ِبُمَراَقَبةٍ اَل َيْأِتي  َمَلُكوُت هللِا أن 
 الخلق. من جهة  هللا ملك السماوات واألرض يتكلموا على  غيرهم كان يشير لنفسه. يسوع المسيح أنفهموا 

 

يوضع المملكة في إسرائيل ويكون االزدهار والسالم  هو يجي لما أن المسيح كان اليهود وعلمائهم يقولوا 
على  أفضل أمة ا هم يكونو و يخلهما هللا سموات جديدة وأرض جديدة ربطوا مجيء المسيح ب، و همفي أرض

ألنني  في سفر إشعياء. هللا قال بفم هذا النبي:  جاءتاالرض. النبوة على سماوات جديدة وأرض جديدة 
: 65 )إشعياء ها أنا أخلق سماوات جديدة وأرضا جديدة، تمحو ذكر األولى فال تعود تخطر على بالٍ 

ما آمنوا بيسوع الى  . تكون لهم على أرض جديدة  هذه المملكةفهموا أن المسيح يجي ليوضع  همو  .(17
 . كما كانوا ينتظروه الم واالزدهارالساليوم النه لم يوضع المملكة و 

 

في السماوات التي منها ننتظر عودة مخلصنا  هو وطننا بولس أن  هرسولبكلمة هللا وعد هللا و لنا أما نحن، ف
الرب يسوع الذي سيحول جسدنا الوضيع إلى صورة مطابقة لجسده المجيد وفقا لعمل قدرته على إخضاع 

لستم غرباء وأجانب بعد اآلن بل أنتم رعية مع القديسين وأعضاء في  مكتوب أيضا:  كل شيء لنفسه.
   . آمين. عائلة هللا وقد بنيتم على أساس الرسل واألنبياء والمسيح يسوع نفسه هو حجر الزاوية األساس

مقدس ومحبوب وإرادته مطاعة بالروح والحق. ملكوت هللا يكون حيث  يكون إسم هللا هو حيث هللا  وت ملك
َوَتْطُلُبوَنِني  : بفم النبي إرميا يقول هللا في داخلكم. هللاملكوت  .يكون يسوع المسيح الذي تجلى فيه الملكوت 

فابحث عنه في قلبه واجعله  . المجد هلل النه قريب. الرَّبُّ َفَتِجُدوَنِني ِإْذ َتْطُلُبوَنِني ِبُكلِّ َقْلِبُكْم َفُأوَجُد َلُكْم َيُقوُل 
في  هللاملكوت  .الرَّبُّ َقِريٌب ِلُكلِّ الَِّذيَن َيْدُعوَنُه الَِّذيَن َيْدُعوَنُه ِباْلَحقِِّ يكون هو األول واآلخر في حياتك. 

هللِا َأْكاًل َوُشْربًا َبْل ُهَو ِبرٌّ   َلْيَس َمَلُكوتُ و كلمته المباركة موجهة لكل إنسان. الملك. يسوع داخلكم، يقول 
وِح اْلُقُدسِ  حقا وكل ما كان  إنما هو في كل ما كان  َمَلُكوَت هللِا َلْيَس ِبَكاَلٍم َبْل ِبُقوَّةٍ و  .َوَساَلٌم َوَفَرٌح ِفي الرُّ

ما كان شريفا وكل ما كان عادال وكل ما كان طاهرا وكل ما كان مستحبا وكل ما كان حسن السمعة وكل 
 ذه الفضائل. به هشغل أفكار . المؤمن بيسوع يفيه فضيلة وخصلة حميدة



َفِإنَّ َهِذِه ُكلََّها َتْطُلُبَها اأُلَمُم.   َفاَل َتْهَتمُّوا َقاِئِليَن َماَذا َنْأُكُل َأْو َماَذا َنْشَرُب َأْو َماَذا َنْلَبُس؟كما علمنا يسوع: 
َماِويَّ َيْعلَ  ِ َوِبرَُّه َوَهِذِه ُكلَُّها ُتَزاُد َلُكْم. ُم َأنَُّكْم َتْحَتاُجوَن ِإَلى َهِذِه ُكلَِِّها.أَلنَّ َأَباُكُم السَّ   َلِكِن اْطُلُبوا َأوَّاًل َمَلُكوَت ّللاَّ

الصالت الربانية وعلمنا أيضا في . ما فيه من سوءَيْوَم  كل  َفاَل َتْهَتمُّوا ِلْلَغِد أَلنَّ اْلَغَد َيْهَتمُّ ِبَما ِلَنْفِسِه. َيْكِفي 
َماِء َكذَ أن يقول:  ِس اْسُمَك. ِلَيْأِت َمَلُكوُتَك. ِلَتُكْن َمِشيَئُتَك َكَما ِفي السَّ َماَواِت ِلَيَتَقدَّ ِلَك َعَلى َأَباَنا الَِّذي ِفي السَّ

َنْحُن َأْيضًا ِلْلُمْذِنِبيَن ِإَلْيَنا. َواَل ُتْدِخْلَنا ِفي  اأَلْرِض. ُخْبَزَنا َكَفاَفَنا أَْعِطَنا اْلَيْوَم. َواْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا َكَما َنْغِفُر 
يِر. أَلنَّ َلَك اْلُمْلَك َواْلُقوََّة َواْلَمْجَد ِإَلى اأَلَبِد. آِميَن.  رِِّ َنا ِمَن الشِّ  َتْجِرَبٍة َلِكْن َنجِِّ

  َتَرْوا َيْومًا َواِحدًا ِمْن َأيَّاِم اْبِن اإِلْنَساِن َواَل َتَرْوَن.َتْأِتي َأيَّاٌم ِفيَها َتْشَتُهوَن َأْن  سَ ثم قال الرب يسوع لتالميذه: 
أَلنَُّه َكَما َأنَّ اْلَبْرَق الَِّذي َيْبُرُق ِمْن َناِحَيٍة َتْحَت  َوَيُقوُلوَن َلُكْم ُهَوَذا َهُهَنا َأْو ُهَوَذا ُهَناَك. اَل َتْذَهُبوا َواَل َتْتَبُعوا

َماِء ُيِضيُء ِإلَ  َماِء َكَذِلَك َيُكوُن َأْيضًا اْبُن اإِلْنَساِن ِفي َيْوِمِه.السَّ تكلم الرب بهذه االية    ى َناِحَيٍة َتْحَت السَّ
على رجوعه الى السماء وأيضا على عودته من هناك. كما أن ملكوت السماوات ليس في مكان  يسوع  

لسماء وفي نفس الوقت مع  معروف حتى يقال إنه هناك، كذلك إبن االنسان، يسوع المسيح، هو في ا
 ويجمع جميع األمم أمامه.    أحبائه بروحه القدس. وسيأتي من السماء سريعا وفجأة

 

  .بتهج بفرح مجيد يفوق الوصفن ؤمن به و نحن نروه اآلن فنال   ناه. ومع أن حبِّ ن  ناالمسيح ولكن ى ر ن لم نحن 
فلنتقدم بقلب صادق  .  َوُيِحبُُّه َأِبي َوِإَلْيِه َنْأِتي َوِعْنَدُه َنْصَنُع َمْنزالً ْن َأَحبَِّني َأَحٌد َيْحَفْظ كاَلِمي مويسوع يقول: 

 قة اإليمان الكاملة بعدما طهر رش الدم قلوبنا من كل شعور بالذنب وغسل الماء النقي أجسادنا.ــوبث
بتحقيقه هو أمين  ولنتمسك دائما بالرجاء الذي نعترف به دون أن نشك في أنه سيتحقق، ألن الذي وعدنا 

وصادق. وعلى كل واحد منا أن ينتبه لآلخرين لنحث بعضنا بعضا على المحبة واألعمال الصالحة. علينا  
 . االجتماع معاوأال ننقطع عن المسيح يسوع ربنا باسم أبينا  الصالة الى هللا أال ننقطع عن أيها االخوة 

 

اَلِم َنْفُسُه  ُسُكْم ِبالتََّماِم. َوْلُتْحَفْظ ُروُحُكْم َوَنْفُسُكْم َوَجَسُدُكْم َكاِمَلًة ِباَل َلْوٍم ِعْنَد َمِجيِء َربَِِّنا يَ َوِإَلُه السَّ ُسوَع  ُيَقدِِّ
ُهوِر الَِّذي اَل َيْفَنى َواَل ُيرَ لوَ  اْلَمِسيِح. َأِميٌن ُهَو الَِّذي َيْدُعوُكُم الَِّذي َسَيْفَعُل َأْيضًا. ى، اإِلَلُه اْلَحِكيُم  َمِلُك الدُّ

ُهوِر. آِمينَ   .َوْحَدُه، َلُه اْلَكَراَمُة َواْلَمْجُد ِإَلى َدْهِر الدُّ
 
 
 


