Sunnuntai 6.12.2020- Luukas 17 :20-24. Aihe : Kuninkaasi tulee kunniassa

نعمته وسالمه لكم من هللا ابينا والرب يسوع المسيح ومرحبا بكم اخوتي في االستماع الى عظة اليوم وهي

من إنجيل لوقا االصحاح  17واآليات  20الى  .24اليكم القراءة باسم ربنا يسوع المسيح.

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ظ ٍَ
ِ ِ
ال:
الم ٍة َم ْن ُ
َج َاب ُه ْم َقائالًِ :إ َّن َمَل ُك َ
وإِ ْذ َسأََل ُه اْلَف ِِّريسيُّو َنَ :متَى َيأْتي َمَل ُك ُ
وت هللا؟ أ َ
ورةَ ،وال ُيَق ُ
وت هللا َال َيأْتي ب َع َ
الم ِيذِه :سيأِْتي زمان تت َشَّوُقون ِف ِ
اخلِ ُكم .ثُ َّم َقال لِتَ ِ
ِِ
ِ
يه
َ َ َ َ ٌ ََ
َ
اكَ .ف َها ِإ َّن َمَل ُك َ
َها ُه َو ُهَنا أ َْوَ :ها ُه َو ُهَن َ
َ
وت هللا في َد ْ
َن تَروا وَلو يوماً و ِ
احداً ِم ْن أَيَّا ِم ْاب ِن ِ
اإل ْن َس ِ
اك ،أ َْو َها ُه َو
ول َب ْع ُ
ض ُه ْم َل ُك ْمَ :ها ُه َو ُهَن َ
ان َوَل ْن تَ َرْواَ .و َس ْو َ
ف َيُق ُ
أ ْ َ ْ َ ْ َْ َ
ِ ِ ِ
َن اْل َب ْر َق َّال ِذي َيْلم ُع تَ ْح َت َّ ِ ِ ِ
وه ْم؛ َف َك َما أ َّ
يء ِفي ِج َه ٍة
ُه َنا؛ َفال تَ ْذ َهُبوا َوال تَ ْت َب ُع ُ
َ
الس َماء م ْن إ ْح َدى اْلج َهات ُيض ُ
هك َذا َي ُكو ُن ْاب ُن ِ
اإل ْن َس ِ
ود.
ُخ َرىَ ،
أْ
ان َي ْوَم َي ُع ُ
هذه كلمة ربنا يسوع المسيح
إنسانا وعشت بين الناس وزرعت كلمتك التي هي
صالة .يا ربنا يسوع المسيح .أنت كلمة هللا الذي صار
ً
روح وحياة .نحمدك ألن كلمتك هي جذبنا إليك .كلمتك نور فأنرنا أكثر وعلمنا أن نبقى مرتبطين بك النك
أنت وحدك تعرف صعوباتي وآالمي وقلقي وخوفي وحزني العميق .أرَيت يا ر ُّب ُ ِ
ِ
اي.
ََْ َ َ
ظْلمي .أَق ْم َد ْع َو َ
ِ ِ
ِ
صْفِني ِمن خ ِ
أ َْن ِ
ِ ِ ِ
َّاك أرجو طوال النهار .لك القوة
صميَ .دِِّرْبني في َحِّق َك َو َعِّل ْمني ألََّن َك أ َْن َت ِإَل ُه َخالَصيِ .إي َ
ْ َ ْ
والمجد إلى االبد .آمين
وت هللاِ .الفريسيون كانوا حزب ديني يهودي متشدد في شريعة
الفريسيون سألوا يسوع في أي وقت يأتي َمَل ُك ُ
موسى وتقاليد أجدادهم؛ كانوا عادة يسألوا يسوع بنفاق ومكر .وهذه المرة سألوه في موضوع كان محيرهم،

معين أو
َج َاب ُه ْم أن ملكوت هللا ال يأتي بعالمة منظورة وال يكون في مكان جغرافي ِّ
يسوع كان يعرف هذا .فأ َ
وت هللاِ في َد ِ
اخَل ُك ْم .ما يقدر االنسان يشعر به إال بااليمان بيسوع وقبوله ملكا
بإنسان .فقال لهم :إن َمَل ُك ُ

في حياته .عندما تعمد يسوع في الماء على يد يوحنا المعمدان ،يقول الكتاب ان السماء انفتحت .معناه
أن الدخول صار منذ تلك اللحظة ممكنا بالذي جاءنا هو من السماء بالغفران والخالص.

َحٌد الَ ُيوَل ُد ِم ْن َف ْو ُق
الدخول الى ملكوت هللا هو بوالدة جديدة ،كما قال يسوع لعالم دين يهوديِ :إ ْن َك َ
ان أ َ
ِ
ِ
ّللاِ .وقال له أيضاِ :إن َكان أَحٌد الَ يوَلد ِمن اْلم ِ
َن َي ْد ُخ َل
وت َّ
اء َو ُّ
الرو ِح الَ َيْقد ُر أ ْ
َن َي َرى َمَل ُك َ
الَ َيْقد ُر أ ْ
ْ َ َ
ُ ُ َ َ
مَل ُكوت َّ ِ
ّللاِ فيه جسديا .الدخول هو
وت َّ
ّللا .ملكوت هللا هو الحياة الجديدة بيسوع المسيح الذي ظهر َمَل ُك َ
َ َ
االن مجانا .قال يسوعِ :إن أ ِ
ظ كالَ ِمي وُي ِحب ُ ِ
ِ ِ ِ
صَن ُع َم ْن ِزالً .ملكوت هللا
َحٌد َي ْحَف ْ
َحبَّني أ َ
ْ َ
ُّه أَبي َوإَِل ْيه َنأْتي َوع ْن َدهُ َن ْ
َ
هو حيث يكون هللا موجود .إنه مخفي على الناس النهم خاضعين للخطية وهم في ظالم روحي.

ملكوت هللا هو من السماع لكالم يسوع وقبوله ربا ومخلصا وملكا .هو يجعلنا نكون من اوالد هللا لالبد.
يسوع كان هو في وسط الناس وهم ما عرفوه النهم كانوا متمسكين اكثر بشريعتهم ودينهم وتقاليدهم .الناس
مقتنعة بديانتها وعقائدها ولهذا ملكوت هللا هو محجوب عليهم .قال يسوعَ :ل ُكم َقد أ ِ
َس َرَار
ُعط َي أ ْ
ْ ْ ْ
َن تَ ْع ِرُفوا أ ْ
مَل ُك ِ
ِِ
ِ
ِ
وت هللاِ وأ َّ ِ ِ
ين َف ِبأَمثَ ٍ
ين الَ َيْف َه ُمو َن .قال يسوع لتالميذه.
ين الَ ُي ْبص ُرو َن َو َسامع َ
ال َحتَّى ِإَّن ُه ْم ُم ْبص ِر َ
َما لْل َباق َ ْ
َ
َ
(متى  .)11 :13صحيحِ .سُّر َّ ِ ِ ِ ِ
يه وعهده لِتَعلِ ِ
يم ِه ْم( .مزمزر.)14 :25
الر ِِّب ل َخائف َ َ ْ ُ ُ ْ
المتدينون ما يفهموا هذه النعمة ألنهم يرفضون الملك الوسيط الواحد بين الملكوت والناس والنهم يعتمدون
أكثر على أعمالهم الدينية .والملكوت أمامهم؛ في وسطهم .يوحنا المعمدان قال لهم :أَنا أُع ِمد ِبم ٍ
اء َوَل ِك ْن
َ َ ِّ ُ َ
ِ َّ ِ
ِ َّ ِ
َّ ِ
ِ َّ ِ
ِ
ِ
َح َّل
ِفي َو َسط ُك ْم َقائ ٌم الذي َل ْستُ ْم تَ ْع ِرُف َ
ص َار ُق َّدامي الذي َل ْس ُت ِب ُم ْستَ ِح ٍِّق أ ْ
َن أ ُ
ون ُهُ .ه َو الذي َيأْتي َب ْعدي الذي َ
سي ِ ِ ِ
ِ
ِ َّ ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ان َقْبلِي.
ص َار ُق َّدامي ألََّن ُه َك َ
ُُ َ
ور ح َذائه .شهد أيضا وقالَ :ه َذا ُه َو الذي ُقْل ُت َع ْن ُه :إ َّن الذي َيأْتي َب ْعدي َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ّللا.
ان اْل َكل َم ُة َّ
ان ع ْن َد َّ
ّللا َوَك َ
ان اْل َكل َم ُة َواْل َكل َم ُة َك َ
واضح .يسوع كان قبل ان يأتي الى العالم .في اْل َب ْدء َك َ
ملكوت هللا في داخلكم .هللا في داخلكم .من يعترف به؟ هللا يتكلم؛ من يسمع له؟ يسوع كلمة هللا تكلم

وكلمته هي النور والحق .في بداية الخليقة هللا قال :ليكن نور ،فكان نور .كلمة هللا صارت النور فأضاء

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

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

ملكوت هللا قريب .النور قريب .الكلمة قريبة .أما الناس فيفضلوا الظالم .مقيدين بسلسلة الدين والفكر
والملذات الجسدية ومحبوسين في الخطية ويرفضون السماع لكلمة يسوع المسيح التي تحرر وتشرق

وتطهر .ملكوت هللا في داخلهم .هللا في داخلهم .في داخلك يخصك تبحث .كما يقول الكتاب المقدس :إن
الكلمة قريبة منك .إنها في فمك وفي قلبك وما هذه الكلمة إال كلمة اإليمان التي نبشر بها أنك إن اعترفت
بفمك بيسوع ربا وآمنت في قلبك بأن هللا أقامه من األموات نلت الخالص .فإن اإليمان في القلب يؤدي

إلى البر واالعتراف بالفم يؤيد الخالص ألن الكتاب يقول :كل من هو مؤمن به ال يخيب .فإن كل من
يدعو باسم الرب يخلص .إذن اإليمان نتيجة السماع ،والسماع هو من التبشير بكلمة المسيح.

يسوع كان في وسط الناس ويبشرهم بملكوت هللا القريب .استخدم أجمل صورة معروفة عند الناس مثِّـل بها

ملكوت هللا وهي وليمة عرس حيث تكون الراحة والفرح الكثير .وملكوت هللا ليس مكان مادي حتى نقول

ها هو هنا أو ها هو هناك .إنه في قلب االنسان وينفتح هلل اآلب بكلمة يسوع المسيح لما الشخص يقبله

ربا ومخلصا في حياته .لهذا أمام الرب يسوع نوعين من الناس :االبرار واالشرار .االبرار هم الذين يعترفوا
بخطاياهم ويعرفوا أنهم مذنبين في شريعة هللا وهم بال فادي وال ستر ،وهم يصرخون إلى هللا طالبين رحمته

وغفرانه .فهم الذين بررهم هللا بفداء إبنه يسوع المسيح الذي أمسك بيدهم وأقامهم وسترهم بعدالته وأوقفهم
أمامه؛ االبرار عندهم كلمة يسوع المسيح في داخلهم وهم يعرفوا هللا أبيهم ويعرفون اسمهَ .وَيتَّ ِك ُل َعَل ْيه
اس َم َه أل َّ
طالِِبيه .كما هو مكتوب أيضا :فبما أننا قد تبررنا على أساس اإليمان
َن هللا َال َي ْت ُر ْك َ
اْل َع ِارُفو َن ْ
صرنا في سالم مع هللا بربنا يسوع المسيح.

أما االشرار فهم الذين سمعوا كلمة يسوع المسيح ورفضوها قائلين إنها محرفة .وهم الذين يعرفوا الشر
الش َّر خي اًر واْلخير َش اًر ،هم الذين يجعلو َن ُّ
الظْل َم َة
ويفعلونه ،ويعرفون الخير وال يفعلوه .فهم الذين َي ْد ُعو َن َّ َ ْ َ َ ْ َ ِّ
اء ِفي أَعي ِن أ َْنُف ِس ِهم واألَ ْذ ِكي ِ
ظْلم ًة ،واْلمرارة حالوة واْلحالوة مرارة .ويل لهم ولِْلح َكم ِ
ُنو اًر َو ُّ
ظ ِر
اء ِفي َن َ
َ
ُْ
ور ُ َ َ َ َ َ َ َ َ ً َ َ َ َ َ َ َ ً َ ْ ٌ
الن َ
ْ َ
ُ َ
ِ
نحييك
َذَوات ِه ْم .فهم سيق ـفون أمام الرب يسوع لدينونتهم وسيقولون :يا رب يا رب ...آمنا بك  ...وكنا ِّ
بالقول :عليك السالم كلما سمعنا اسمك .ويسوع يقول لهم :ابتعد عني يا فاعلي االثم ...أنا ال أعرفكم.
نعم .أمام يسوع نوعين من الناس :أبناء هللا الذين هم أيضا أبناء الملكوت .وأبناء العصيان وهم أيضا
أبناء الظالم والغضب اآلتي .يخص كل واحد يدخل في نفسه ويبحث ما هو نوع االيمان فيه ويشوف

ألين نوع ينتمي؟ هللا اآلن يدعو كل إنسان أن يرجع إليه تائبا .يقول الكتاب :اليوم إن سمعتهم صوته فال
وت هللاِ َد ِ
اخَلهم .في وسطهم.
تقسوا قلوبكم .يسوع يريد أن يملك هو في حياتك وهو ما يفارقك أبداَ .مَل ُك ُ
ان أَو ثَالَثَةٌ ِب ِ
َكو ُن ِفي َو َس ِط ِه ْم .بعد قيامته
اك أ ُ
اسمي َف ُه َن َ
وقال الرب يسوع لتالميذه يوماَ :ح ْيثُ َما ْ
اجتَ َم َع ا ْث َن ِ ْ
ْ
ف
اء َي ُسوعُ َوَوَق َ
من الموت ظهر لتالميذه وهم كانوا مغلوقين الباب عليه في غرفة خوفا من اليهود حتى َج َ
ِ
ِ
ال َل ُه ْم :سالَ ٌم َل ُك ْم.
في اْل َو َسط َوَق َ
ِ
ين وو ِ
ِ
احٌد َع ِن اْل َي َس ِ
ان الناس ُي َجِِّدُفو َن َعَل ْي ِه َوَي ُه ُّزو َن
ارَ .وَك َ
ويسوع كان مصلوبا بين لصينَ ،واحٌد َع ِن اْل َيم ِ َ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َّ
ِ
ص َنْف َس َك
وس ُه ْمَ .وَك َ
ان َواحٌد م َن اْل ُم ْذن َب ْي ِن اْل ُم َعلَق ْي ِن أيضا ُي َج ِّد ُ
يح َف َخِّل ْ
ف َعَل ْيه َقائالًِ :إ ْن ُك ْن َت أ َْن َت اْل َمس َ
ُرُؤ َ
ِ ِ
ال َل ُه
َوخلصناَ .ف ْانتَ َه َرهُ َ
ال لِ َي ُسو َ
ع :ا ْذ ُك ْرِني َيا َر ُّب َمتَى ج ْئ َت في َمَل ُكوِت َكَ .فَق َ
اآلخ ُر معترفا أنهما خطاة؛ ثُ َّم َق َ
ول َل َكِ ،إَّن َك اْل َي ْوم تَ ُكو ُن م ِعي ِفي اْل ِف ْرَد ْو ِ
س .يسوع يوعد ،يسوع يتمم .النه أمين ال يخالف
َي ُسوعُ :اْل َح َّق أَُق ُ
َ
َ
اختَ ْرتُ ُموِني َب ْل أََنا
وعده .هو يجي دائما في الوقت .يسوع يغير األوقات واالحوال .وهو يقول لناَ :ل ْي َس أ َْنتُ ُم ْ
ِ
ِ
ِ
اآلب ُك َّل ما َ ِ
ِ ٍ
اس ِمي.
ْ
وم ثَ َم ُرُك ْم ل َك ْي ُي ْعط َي ُك ُم ُ
طَل ْبتُ ْم ب ْ
َ
اختَ ْرتُ ُك ْم َوأََق ْمتُ ُك ْم لتَ ْذ َهُبوا َوتَأْتُوا بثَ َمر َوَي ُد َ
يسوع في وسط الناس .يسوع في وسط العائلة .يسوع في وسط حياتنا ،في داخلنا .واالنسان يستيقظ له

عندما يسمع صوته وهو يخرج من وسط الناس ليأتي الى الملك يسوع المسيح ملك الملوك .الرب يسوع
المسيح يأتي في مجده في نهاية الزمان .هو الملك سيتمجد في العالم .وهذا يشجعنا في هذا العالم المظلم
والعنيف والفاسد .ويشجع الكنيسة أن تنتظر بصبر مجيء سيدها وحاكمها يسوع المسيح .وسط الضيق

وعـد الكنيسة بوقت خالص .هذا الوعد يمألنا باألمل والفرح .ملكوت هللا هو
والشعور بالذنب ،الرب يسوع ِّ

ملكوت السماوات وملكوت المسيح والذي سيمتد على كل األرض فيكون السالم الحقيقي .ملكوت هللا يأتي
ط ُان َك ِم ْن
بقوة مع رجوع يسوع المسيح .هو الملك كما هو مكتوب في المزاميرُ :مْل ُك َك ُمْل ٌك َس ْرَم ِد ٌّي َو ُسْل َ
ِ ِ
ِ ٍ ِ ِ ٍ
ين.
مه ُق ُّدوس ِإَلى أ ََبد اآلِبد َ
اس ُ
ومْ ...
جيل إَلى جيل َي ُد ُ
اليهود رفضوا االعتراف بيسوع النهم كانوا ينتظرون مملكة أرضية مثلما طلب آبائهم من النيي صموئيل
ِ
ِ
ِ
الشع ِ
ضوا هللا مخلصهم َحتَّى
وب .وبطلبهم َرَف ُ
عشر قرون من قبل قائلينْ :
اج َع ْل َل َنا َملكاً َيْقضي َل َنا َك َسائ ِر ُّ ُ
الَ ي ْملِ َك َعَل ْي ِه ْم .واالن وبسبب إنحرافهم عن شريعة هللا لم يفهموا خطة هللا للملكوت لهم بالمسيح يسوع.
ِ
ِ
ِ
َج َاب ُه ْم بكل بساطة ووضوح حتى يفهموا وكل الناس يفهموا كذلك
َسأََل ُه اْلَف ِِّريسيُّو َنَ :متَى َيأْتي َمَل ُك ُ
وت هللا؟ أ َ
ٍ
ِ
ِ
وت هللاِ َد ِ
اخَل ُك ْم .وهم ما
اك أل َْن َها َمَل ُك ُ
أن َمَل ُك ُ
وت هللا الَ َيأْتي ِب ُم َارَقَبة َوالَ َيُقوُلو َن ُه َوَذا َه ُهَنا أ َْوُ :ه َوَذا ُه َن َ

فهموا أن يسوع المسيح كان يشير لنفسه .غيرهم يتكلموا على هللا ملك السماوات واألرض من جهة الخلق.
كان اليهود وعلمائهم يقولوا أن المسيح لما يجي هو يوضع المملكة في إسرائيل ويكون االزدهار والسالم
في أرضهم ،وربطوا مجيء المسيح بسموات جديدة وأرض جديدة يخلهما هللا ويكونوا هم أفضل أمة على
االرض .النبوة على سماوات جديدة وأرض جديدة جاءت في سفر إشعياء .هللا قال بفم هذا النبي :ألنني
ها أنا أخلق سماوات جديدة وأرضا جديدة ،تمحو ذكر األولى فال تعود تخطر على ٍ
بال (إشعياء :65

 .)17وهم فهموا أن المسيح يجي ليوضع هذه المملكة على أرض جديدة تكون لهم .ما آمنوا بيسوع الى
اليوم النه لم يوضع المملكة والسالم واالزدهار كما كانوا ينتظروه.

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

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

ملكوت هللا هو حيث يكون إسم هللا مقدس ومحبوب وإرادته مطاعة بالروح والحق .ملكوت هللا يكون حيث
ونِني
يكون يسوع المسيح الذي تجلى فيه الملكوت .ملكوت هللا في داخلكم .يقول هللا بفم النبي إرمياَ :وتَ ْ
طلُُب َ
طلُب ِ
َفتَ ِجد ِ
ِ
الر ُّب .المجد هلل النه قريب .فابحث عنه في قلبه واجعله
ول َّ
ونني ِإ ْذ تَ ْ ُ َ
ُ َ
ونني ِب ُك ِّل َقْل ِب ُك ْم َفأ َ
ُوج ُد َل ُك ْم َيُق ُ
الر ُّب َق ِريب لِ ُك ِل َّال ِذين يدع َّ ِ
ون ُه ِباْل َح ِِّق .ملكوت هللا في
يكون هو األول واآلخر في حياتكَّ .
ين َي ْد ُع َ
َ َْ ُ َ
ون ُه الذ َ
ٌ ِّ
وت هللاِ أَ ْكالً َو ُش ْرباً َب ْل ُه َو ِبٌّر
داخلكم ،يقول يسوع الملك .كلمته المباركة موجهة لكل إنسان .وَل ْي َس َمَل ُك ُ
الرو ِح اْلُق ُد ِ
وت هللاِ َل ْي َس ِب َكالَ ٍم َب ْل ِبُقَّوٍة إنما هو في كل ما كان حقا وكل ما كان
َو َسالَ ٌم َوَف َرٌح ِفي ُّ
س .و َمَل ُك َ
شريفا وكل ما كان عادال وكل ما كان طاه ار وكل ما كان مستحبا وكل ما كان حسن السمعة وكل ما كان
فيه فضيلة وخصلة حميدة .المؤمن بيسوع يشغل أفكاره بهذه الفضائل.

ِِ
طُل ُب َها األ َُم ُم.
ْك ُل أ َْو َما َذا َن ْش َر ُب أ َْو َما َذا َنْل َب ُس؟ َفِإ َّن َه ِذِه ُكَّل َها تَ ْ
ين َما َذا َنأ ُ
كما علمنا يسوعَ :فالَ تَ ْهتَ ُّموا َقائل َ
أل َّ
ّللاِ َوب َِّرهُ َو َه ِذِه ُكُّل َها تَُزُاد َل ُك ْم.
وت َّ
اجو َن ِإَلى َه ِذِه ُكِّلِ َهاَ .ل ِك ِن ا ْ
اك ُم َّ
َن أََب ُ
طُل ُبوا أ ََّوالً َمَل ُك َ
الس َم ِاو َّي َي ْعَل ُم أََّن ُك ْم تَ ْحتَ ُ
َفالَ تَ ْهتَ ُّموا لِْل َغ ِد أل َّ
َن اْل َغ َد َي ْهتَ ُّم ِب َما لَِنْف ِس ِهَ .ي ْك ِفي كل َي ْوَم ما فيه من سوء .وعلمنا أيضا في الصالت الربانية
ِ ِ
السماو ِ
السم ِ
ِ
ِ
َّ ِ ِ
ِ
ات لِ َيتََق َّد ِ
اء َك َذلِ َك َعَلى
س ْ
أن يقول :أ ََب َانا الذي في َّ َ َ
اس ُم َك .ل َيأْت َمَل ُكوتُ َك .لتَ ُك ْن َمش َيئتُ َك َك َما في َّ َ
ِ ِ
ِ
ضُ .خب َزَنا َكَفاَفَنا أَع ِطَنا اْليوم .و ْ ِ
ين ِإَل ْيَناَ .والَ تُْد ِخْل َنا ِفي
وب َنا َك َما َن ْغف ُر َن ْح ُن أ َْيضاً لْل ُم ْذنِب َ
ْ
األ َْر ِ ْ
اغف ْر َل َنا ُذُن َ
َْ َ َ
ِ ِ
الش ِِّر ِ
ير .أل َّ
ين.
تَ ْج ِرَب ٍة َل ِك ْن َن ِِّجَنا ِم َن ِِّ
َن َل َك اْل ُمْل َك َواْلُقَّوَة َواْل َم ْج َد ِإَلى األ ََبد .آم َ
ثم قال الرب يسوع لتالميذه :ستَأِْتي أَي ِ
َن تَروا يوماً و ِ
احداً ِم ْن أَيَّا ِم ْاب ِن ِ
اإل ْن َس ِ
ان َوالَ تَ َرْو َن.
َّام ف َ
يها تَ ْشتَ ُهو َن أ ْ َ ْ َ ْ َ
ٌ
َ
ٍ
َن اْلبر َق َّال ِذي يبر ُق ِم ْن َن ِ
احَية تَ ْح َت
َوَيُقوُلو َن َل ُك ْم ُه َوَذا َه ُه َنا أ َْو ُهَوَذا ُه َن َ
اك .الَ تَ ْذ َهُبوا َوالَ تَ ْت َب ُعوا ألََّن ُه َك َما أ َّ َ ْ
َْ ُ
ِ ٍ
السم ِ
اء ي ِ
َّ ِ
اء َك َذلِ َك َي ُكو ُن أ َْيضاً ْاب ُن ِ
ض ِ
اإل ْن َس ِ
ان ِفي َي ْو ِم ِه .بهذه االية تكلم الرب
الس َم ُ
يء إَلى َناح َية تَ ْح َت َّ َ
ُ
يسوع على رجوعه الى السماء وأيضا على عودته من هناك .كما أن ملكوت السماوات ليس في مكان
معروف حتى يقال إنه هناك ،كذلك إبن االنسان ،يسوع المسيح ،هو في السماء وفي نفس الوقت مع
أحبائه بروحه القدس .وسيأتي من السماء سريعا وفجأة ويجمع جميع األمم أمامه.

حبه .ومع أننا ال نروه اآلن فنحن نؤمن به ونبتهج بفرح مجيد يفوق الوصف.
نحن لم نرى المسيح ولكننا ن ِّ
ويسوع يقول :من أ ِ
ظ كالَ ِمي وُي ِحب ُ ِ
ِ ِ ِ
ص َن ُع َم ْن ِزالً .فلنتقدم بقلب صادق
َحٌد َي ْحَف ْ
َحبَّني أ َ
ْ َ
ُّه أَبي َوإَِل ْيه َنأْتي َوع ْن َدهُ َن ْ
َ
وبث ـقة اإليمان الكاملة بعدما طهر رش الدم قلوبنا من كل شعور بالذنب وغسل الماء النقي أجسادنا.
ولنتمسك دائما بالرجاء الذي نعترف به دون أن نشك في أنه سيتحقق ،ألن الذي وعدنا بتحقيقه هو أمين

وصادق .وعلى كل واحد منا أن ينتبه لآلخرين لنحث بعضنا بعضا على المحبة واألعمال الصالحة .علينا

أيها االخوة أال ننقطع عن الصالة الى هللا أبينا باسم ربنا يسوع المسيح وأال ننقطع عن االجتماع معا.

ِ
ِ
ِ
ع
السالَ ِم َنْف ُس ُه ُيَق ِِّد ُس ُك ْم ِبالتَّ َمامَِ .وْلتُ ْحَف ْ
َوإَِل ُه َّ
وح ُك ْم َوَنْف ُس ُك ْم َو َج َس ُد ُك ْم َكامَل ًة ِبالَ َل ْو ٍم ع ْن َد َم ِجيء َرِّب َِنا َي ُسو َ
ظ ُر ُ
ِ ُّ ِ َّ ِ
َمين هو َّال ِذي يدع ُ َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم
َْ ُ
اْل َمسي ِح .أ ٌ ُ َ
وك ُم الذي َس َيْف َع ُل أ َْيضاًَ .ول َمل ُك الد ُهور الذي الَ َيْف َنى َوالَ ُي َرى ،اإلَل ُه اْل َحك ُ
الده ِ ِ
ين.
ور .آم َ
امةُ َواْل َم ْج ُد ِإَلى َد ْه ِر ُّ ُ
َو ْح َدهَُ ،ل ُه اْل َك َر َ

