
 ٢٩٧سـالة لرا
 

    ها ملكُـوتُ اِهللا داِخلكُـمها ملكُـوتُ اِهللا داِخلكُـم
 

(Arabic – The Kingdom of God is within you.) 
 

  ممها ملكوتُ اِهللا داِخلكها ملكوتُ اِهللا داِخلك :ضوعهمو محديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

 اح  إنجيل لوقاوِمنحاألصالسشَابع عأرن   نقريددرالِعشْالعواين ىاِدلح والِعشْرين  : 
 

 "ولما سألهالفر يسيون:أ .؟ اِهللا ملكوتُىأِت متى يجابهمي سوقاَلوع :اِهللاتُ ملكوىأِت ال ي بم وال  .ةراقب
 ١."كمِلاِخ د اِهللاا ملكوتُ هن أل.اكنَذا هو هوأ .انَهذا هو ه:يقولونَِ

 
 ِعال نستبدأن الفر ين كَيسيتَان صورهاِهللاملكوِت ِلم  هملكوتٌو نِق يذهِمم نالح كم الرىاِنوماِثم غيض البالج 

ورِهمدالِذ .على صى استعمربالد هموأذاقه منوفَ صذاِب العفل. داد واالستبقد سلب والأمهمبأس اليبفٍةختِل مض  كفر
ِبراِئالضواستخْظِةاِه الب دام جاٍةبال ي رحمذِل ِل.ونكأَل س الفريسيونالر بي سوعؤال هذا الس :"متى يملكوتُ ملكوتُىىأِتأِتمتى ي   
   اِهللا اِهللاا ملكوتُا ملكوتُ ه هنن أل أل..اكاكنَنَذا هذا هوو ه هووأأ  اانَنَههذا هذا هوو ه هوال يقولونوال يقولون  ..ةةراقبراقب بم بم اِهللا اِهللاتُتُ ملكو ملكوىىأِتأِتييال ال " :الًِئقا مهابجأف ."؟؟اِهللاِهللا
دلِِلاِخاِخدكموبالت ٢."كمل ِفأمى إجِةابالس ِديالم سيح عليستخِل نَهمصوراً أمه امة نوجزى ثالثةا ِفه : 
 

 بطتهور .واله ومِهِق خاِلن عانة اإلنسطي الخَ فصلتْ لقد....ىىوِحوِح ر ر ملكوتٌ ملكوتٌهها ألنّا ألنّلنَلنَاِخاِخ د داِهللاِهللا  ملكوتُملكوتُ: : أوالًأوالً 
واألمور الروحية ال تدرك إال  .ىوِح راٌلص انِفو هى الحقيِق إلهِهن عنفصاُل االك وذِل. إلبليسبوديٍةى وعر أخْبآلهٍة

 و ههالج ِعىوِح الراُلصواالنِف .ةدرجن المي بالعركه ندوساًسح ميئاً شَس لي.ال ترى إال بعينَى اإليمانباإليمان و
العوة إلىدااِط االرتب وِحلرى .ولقدج اءالس يدالم سيحلي عيدع ان باهللاالقة اإلنس .الِذ اِهللا ملكوتَإن أَلى سنْ عه 

الفريسيونه ملكوتٌو وِح رىولي كَس ا ظنّمملكوتاًوه ضياً أر.قاُل ينْ عه :ههووذا هذا ههأأ  اانَنَهووه ه ووذا هنَنَذا هاكإنّ.اك هتعلقُ ي 
وح ابربرتبطتْان متى اإلنس وح اِهللارأى بالر سوح القد.ولقد ع برالر بي سِلوع اِملسالِتِةري ى جاءذكر ا بإنجيل ه
وحنّيا عذِلن كِهدلول بقوِل الما له :"ولكنىى تأِت تأِتولكنس س اعىىة وِهة وِهاعاآلن اآلن حين حين الس الس اجداجدونالح الحون قيقيقيقيونوني ي سسججددونلآلِب لآلِبون بالر وح وح  بالر

والحأل ألقِّقِّوالح نن  اآلبطاِل طاِلاآلب بمثَل مثَلب ه ؤالِءؤالِء هالس الس اجديناجدينله اُهللا اُهللا.. له ر ر وحوحوالذين والذين ي ي سسججددونونله له فبالر فبالر وح والحقِّقِّوح والحي ي نبأأ  ىىغِِغنبنني ي سسججد٣."واواد  
 

 تسكتْلم اِم السنْة ِعريذِلد كالح ِمد نديِث الحعم  وعسي ببْل.الر أر تْادفَ تكِش أنع ِمن قدار درِتايا ه
ا ا نَنَبربرخْخْ ي ي ذاك ذاكاءاء فمتى ج فمتى ج..ىىأِتأِت ي يسيحسيح الم الم له لهقاُلقاُل ي يىىا الِذا الِذسيسي م مننأأ  علمعلمأأا ا نَنَأأ": وعس ليوفقة إذ قالتْ متْانَكَلقد  و.بالمكتوب

 ون داامه أمطعى سلِذ اورا على النّاهنَي عحة تنفِترياِمفإذا بالس. "وو ه هكِِكممكِلكِلأأ  ىىا الِذا الِذنَنَأأ" :وعسا ي لهقاَل. "ءٍٍءىى شَ شَبكلِّبكلِّ
ا ا تهتهرر ج جتْتْتركَتركَ"ا ه أنّجِةرة إلى درياِم الستْره فانب. نورنض ِم إلى فيٍةطوة بخُطو خُوعس يبا الرهوقاد. اهنْوقع ِمتَ
ووممضإإ  تْتْضلى الماسلنّ ِلوقالتْ ."ةةدينَدينَلى الم :"هلمهلموا انظرإإوا وا وا انظرنسكّل كّلىى ِل ِل قاَل قاَلاناًاناًنس م لعّللعّلأأ. . ا فعلتُا فعلتُ مهذا ه هذا ه ووالم الم سيح؟؟سيح". فآمبِهن  
 ِهليإ اءا ج فلم.ا فعلتُ م كلُّى ِل قاَلهنّأ ده تشْتْانَ كَى الِتأِةرالم الم كَِبب بسنريياِم السن ِمونة كثيردينَ الملك ِتنِم

اِمالسريونس أ ألوهننْ ِعمكثَ يدهثَ فمكَ.منَ هاكي ومني. "فآمفآمنأأ   بِه بِهنكثرجداً جداًكثر بس بس بوقالوا ِل ."هِِهالِمالِم كَ كَبِِببنَنَنّنّإإ" :رأِةلما لسا ا نَنَا لس
ببععددبس بس بنؤِم نؤِمكِِكالِمالِم كَ كَبِِبب نا نَا نَنَنَنّنّألأل. . نححننقد قد س مِِم سعا ونَا ونَنَنَععلمأأ  علمننهذا ه هذا ه وبالحقيقِة بالحقيقِةو الم الم سيحسيحم لِّلِّخخ مصصالع ٤."المالم الع  
 

 إن قّالحال ي دركإال بع نَيىاإذا فتحنَ  هذا.ان اإليمور الحقيِقا على النّهتَ ِلىستقبله.والم صدرالو ور لنّ ِلحيد
 هذا  هذا مينميناِلاِلعع": لاح األوح األصِة الثانيِهالِتى رس ِفوُلس الرطرس ب قاَل. اِهللال أقوالل ِخن ِمسطعى ي الِذو هىالحقيِق

اوأأ  الًالًاونكّل كّلن نب تاِبتاِب الِك الِكوِةوِة نبلي لي سِم ِمتْتْس نتفسير خَ تفسير خَن اصنّنّألأل. . اصههلم تأِت تأِت لم نب نب وة قط بمإإ  شيئِةشيئِةوة قط بمنسان بْلان بْلنستكلم نَنَأأ   تكلماساِهللا اِهللااس القد القد يسيسونون  
ممسسوقينِم ِموقين ننالر الر وح القدو."سسوح القد لقدج تْاءوحنّ بإنجيل يا األصحل ِتاح األولكىىفِِف": اُل األقوالب الب دكَ كَءِِءد انالكِل الكِلان ممة والكلمةةة والكلم 

                                                
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع             ،                   ٢١ – ٢٠: ١٧ إنجيل لوقا ١
  ١٧: ٢٢  إنجيل متى  ،   ٢٠: ١٧&  ٨: ١٩ إنجيل لوقا ٢
  ٢٦ – ٢٣ : ٤ إنجيل يوحنا ٣
   ٤٢ – ٢٥ : ٤ إنجيل يوحنا ٤
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  فيِهفيِه. . انانا كَا كَمم ِم ِمءءىى شَ شَ يكن يكن لم لمرِهرِهيي وبغَ وبغَ..انان كَ كَ بِه بِهءٍٍءىى شَ شَكلُّكلُّ. .  اِهللا اِهللاددنْنْ ِع ِعءِِءدد الب البىى ِف ِفانانهذا كَهذا كَ. . ة اَهللاة اَهللامملِِل الك الكانان وكَ وكَ اِهللا اِهللاددنْنْ ِع ِعانانكَكَ
  ١."ركهركه تد تدة لمة لم والظلم والظلمةِِة الظلم الظلمىى ِف ِفءءىىضِِض ي يوالنوروالنور. . اساس النّ النّ نور نورتْتْانَانَاة كَاة كَيياة والحاة والحيي الح الحتْتْانَانَكَكَ
 

ى  ِفانكَوقد  وعس ليدهشْ لياء جالذىان دمعا الموحنَ ينل عاح األوح األصِهى إنجيِل ِفشيرا البوحنَ يكتب 
وِطسقاِئهم مولم ي عك:  قاَل.رفوهان المعمدانم رِمالًس اِهللان ."ججاءلشَلشَ ِل ِلاءههادةِِةادلي شْشْ ليههدكَكَور ِلور ِللنّلنّ ِل ِلدىىي ؤِمؤِم ينالكلِّ الكلِّن بو هِِهطِتطِتاِساِس بو..  
لملميكن يكن ه ه والنّ النّو وربْل بْلور لي شْشْ ليههدكَكَ  ..ورورلنّلنّ ِل ِلدانالنّ النّان ورالحقيِق الحقيِقور ىىى الِذ الِذىي ي نيرإإ   كّل كّلنيرنسإإ  ان آتياًان آتياًنسلى العكَكَ  ..المالملى العانىى ِف ِفانالع الع الم وكوالم وكونن  

العالمبِه بِهالعالم ولم ولم ي ي ععرفهرفهالع الع الملى خَلى خَإإ  ..الماصهِِهتِِتاصج ج اءوخَ وخَاء اصاصتهتهلم لم تقبله أأوو  .. تقبلهما كلُّا كلُّمالذين الذين قبلوه أأ ف ف قبلوهععطاهطاهممس أأ  لطاناًلطاناً سنني ي صيروا وا صير
  ٢." اِهللا اِهللانن ِم ِم بْل بْل..جلجل ر رشيئِةشيئِة م منن وال ِم وال ِمدٍٍدسس ج جشيئِةشيئِة م مننم وال ِمم وال ِم د دنن ِم ِمسسوا ليوا ليددلِِل و والذينالذين  ..هِِهمِِم باس باسونوننُنُؤِمؤِم الم المىى أ أ اِهللا اِهللاالدالدووأأ
 

ى  ِفسلك يفريقٌ. ام لهثَ ال ثاِل فريقانر إن البشَ....ورورى النّى النّ ِف ِفكينكيناِلاِل الس الس اِهللا اِهللاالدالد أو أوممضض ي ي اِهللا اِهللاملكوتُملكوتُ: : ثانياًثانياً 
  إنىور الحقيِق النّرفِةعا مننَمِك يولن.  اِهللاِةمور كِلإلى ن حتاجن نَ الفريقينيييز بلتموِل. ةى الظلم ِفسلك يرور وآخَالنّ
لمعلى ِع نكن الظللم بم ا ِهىة الةمكَ. حقيقيثيرونعيشُ يِفون ِةى الظلمويتص وورأنّن هم سلكونى النّ ِفيور ألن 

الظلمة أعتْم ِتهمصيرب.فسي نْ ِعاندهمورة والنّ الظلم .لقدج اءالِة برسي نّوحا األولى األصحاح األول قولهبالو ى ح
. . قّقّ الح الحلُُلممععا نَا نَنَنَ ولس ولسبب نكِذ نكِذةِِة الظلم الظلمىىا ِفا ِفكنَكنَ وسل وسلههععة مة مركَركَا شَا شَ لنَ لنَننإإا ا  قلنَ قلنَننإإ. . ة البتةة البتة ظلم ظلم فيِه فيِهسس ولي ولي نور نور اَهللا اَهللاننإإ": اإللهى

   كلِّ كلِّننا ِما ِمنَنَطهرطهر ي يهِِهنِِنسيح ابسيح اب الم الموعوعسس ي يممض ودض ودعع ب بععا ما منَنَضِِضععة بة بركَركَا شَا شَور فلنَور فلنَ النّ النّىى ِف ِفووا ها هممر كَر كَوو النّ النّىىا ِفا ِف سلكنَ سلكنَننإإ  ننولِكولِك
 ارالوا اختبنَو .تْددى تج الِت قلوبهم بكلِّوعس يب الرونع يتبور الذينى النّ ِفكيناِل السمض ي اِهللا ملكوتَ إن."ةٍٍةطيطيخَخَ

الحاِةيالج ى الثاِن بالميالِدِةديد.وقد تطه روا وتقدسم الثمين الِذوا بالدِفى سِمك نأجل الج وِدميع على ع٣.ليب الص 
 

 دع ب إبليسى كبلهم بها الِتماهطاي بخَنوهم مقيدو.  إبليسملكِة مىى ِه الِتِة الظلمملكِة معيتبى  الثاِنالفريقُ 
أغْأن راهموخَ.ا به دعِه وحيِلاذيبِهبأكَمْ هاِك المِةرالًستِغ مشَ  فيهمهاِتوالج ِدسِةيئن الدغْ وماِتريالم الِش العِهِعتير وِمر 

ِةالوقتيِة الفاني.ه قبلوا خَ يؤالء لماِهللاالص الم عدله ِفم ى المسيح يسوع .ورفضوا سمكِلاع ى تعِل الِت اِهللاِةمِلن ميع لج
أنب ابالر اِءجعلى ِم مفتوح صراعالص كلِّخَ ِلِهيم أنى مشتاقاًِت ي لكوِت اِهللا وخُول مترِكلدِةملكَ مِة الظلم.نْ ليجو 
: اهصة وهذا نَارس اًاربخْث أاح الثاِلحا األصوحنَ بإنجيل ين تعِل اِهللاِةمكِل إن. ِةدي األباةَي الحاَل ولينَىِد األبالِك الهنِم
   لم لمههنّنّألأل. . ةةبديبدياة األاة األيي الح الح له له تكون تكون بْل بْل بِه بِهننؤِمؤِم ي ينن م م كلُّ كلُّككهِلهِل ال ي ال يىىكَكَ ِل ِلحيدحيد الو الوههنَنَ اب ابذَلذَل حتى ب حتى بالمالم الع الع اُهللا اُهللاببححأأذا ذا  هكَ هكَههنّنّألأل"
ييراُهللا اُهللالْْلسِِسر اب نَنَ ابهإإ  هلى العلى العالم ليالم ليديندينالع الع المبْل بْلالم لي خلِّخلِّ ليصبِه بِهص الع الع المىىالِذالِذ. . المي ؤِمؤِم ينبِه بِهن ال ي ال ي دانىى والِذ والِذدانال ي ؤِمؤِم ال يننقد قد دين نّنّ أل أل دينههلم لم   
يؤِمؤِميننباس باس م ابن اِهللان اِهللام ابالو ىى ِه ِههِِهوهِذوهِذ  ..حيِدحيِد الوالد أأة ة ينونَينونَ الدنالنّ النّن ورورقد قد ج ج اءإإ  اءلى العأأالم والم ولى العححبالنّ النّب اساسالظلم أأة ة  الظلمكثرِم ِمكثر نور ألور أل النّ النّننن  
  ٤."الهالهممععأأ  خَخَببئال توئال توور ِلور ِللى النّلى النّإإ  ىىأِتأِت وال ي وال يورور النّ النّضضغِِغبب ي ي السيآِت السيآِتلُُلممعع ي ينن م م كّل كّلننألأل. . ..ةةيريررر ِش ِشتْتْانَانَ كَ كَممالهالهممععأأ
 

 و ه اِهللا إلى ملكوِتابس االنِت أنظن ين مُئِطخْي ....ةةنَنَييعع م مةٍٍةفف طاِئ طاِئ أو أوةٍٍةيَئيَئهه ِل ِلاباًاباً انتس انتسسس لي لي اِهللا اِهللاملكوتُملكوتُ: : اًاًثاِلثثاِلث 
 ِةي بتأِدوأ. ساِئى الكنَد بإحالًاِم عواًض ع يكونأن أو. ةينَع ميئٍةام إلى هم باالنِضن أويع مٍبذه إلى ماِبسباالنِت

ضاِئفراءضا أعبه ِمفٍة طاِئ يقوم فواِئ الطن .ِفلألسلي تْساِح وة ِمدما سق ِذبكرهأو كله جتِما مة دليالًعقاًاِد ص 
على أناإلنس إلى ان نتِسبملكوِتي الس قاَل.اتمو الر بي سمتى بإنجيل وعاألص حابعاح الس :"ليليسكلُّ كلُّس م م نيقوُل يقوُلن   

  ىى ِف ِفىى ِل ِليقولونيقولون س سونونكثيركثير. . اتاتمومو الس السىى ِف ِفىى الِذ الِذىىببأأ  ةَةَادادررإإ   يفعُل يفعُلىى الِذ الِذبْلبْل  ..واتواتممالسالس   ملكوتَ ملكوتَلُُلخُخُدديي  ..ببا را ريي  ..ببا را ر ي ي::ىىلِِل
  ذٍٍذفحينِئفحينِئ. . ةة كثير كثيراٍتاٍتا قوا قونَنَععنَنَ ص صككمِِم وباس وباساطيناطينييا شَا شَنَنَججررخْخْأأ  ككمِِما وباسا وباسأنَأنَبب تنَ تنَككمِِم باس باسسسأليألي  ..ببا را ر ي ي..ببا را ريي  ::مموو الي اليككذِلذِل

أصأصررححله له مىىنِّنِّإإ  ملم أأ   لمععرفكمقط قطرفكم ..  اذهاذهببوا عىىنِّنِّوا عي ثمثم اإل اإلىىلِِلا فاِعا فاِع ي".إن م اِهللاملكوِتا ِللنَؤِها ي واِدقة ااالقتنَِع  هلصم ع٥.ه
  

 

  زيزىليتكتشت عركى ِتى ِفِع ملكالِة الص :انَأبا السمأجل .. اوى ِمن كأشكرحبكى غَ الِذجيِب العمتَر 
وضمان دخُوِلى  ىالِصخَ ِل.ىنِّ عسفوِكم المالد ِةلياِع بفَناًؤِمم . ذنوبىبكلِّعترفاً  مكى إليِت آ. نظيرىئاًاِط خَبِه

 . من يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاً:  على وعِدك يا من قلتَالًمتِك .سم يسوع فاِدى ِفى اصالِتىأرفع  .ىِد األبكملكوت
 
 :ىك ِفيرها ستجد ذِل غَ أوسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. ز القارئ العزيىأِخ
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  ٥ – ١: ١     ،     إنجيل يوحنا ٢١ – ٢٠: ١ رسالة بطرس الرسول الثانية ١
  ١٣ – ٦: ١ إنجيل يوحنا ٢
  ٥: ٥                 ،    رسالة بولس الرسول إلى تيطس ٧ – ٥: ١رسالة يوحنا األولى  ٣
  ٢٠ – ١٦: ٣إنجيل يوحنا  ٤
  ٢٣ – ٢١ : ٧ إنجيل متى ٥
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