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 مىت سيأيت ملكوت اهللا؟ 
 سربول  يس.  ر.أ بقلم

الرغم من عدم وجود أي سند  � ايلوم بأن ملكوت اهللا هو ملكوت مستقب� فحسب، ىلع  يؤمن الكث� من اإل�يليِّ 
مة بوضوح يف العهد اجلديد. فيف  كتايب هلذا الرأي. هذا الرأي �سلب الكنيسة تعايلم هامة تتعلَّ  ق بامللكوت، ومقدَّ

نَُّه قَِد حقيقة األمر، بدأ العهد اجلديد ب�رازة يوحنا املعمدان عن امللكوت: "
َ
ماَواِت اَملَُكوُت  قرَْتََب اتُو�ُوا، ِأل "  لسَّ

يوحنا   زمن يف  ل�ن  ،ما يف املستقبل ث أنبياء العهد القديم عن امللكوت اذلي سيأيت يف وقٍت ). فقد حتدَّ ٢: ٣ (مىت
. و�ن فحصنا رسالة يوحنا هذه  "قرَْتََب ااملعمدان، اكن هذا امللكوت ىلع وشك اخرتاق مرسح األحداث. فقد اكن قد " 

نَ ا وَ : "صارمةأن كرازته عن امللكوت تضمَّنت حتذيرات بعناية، سنكتشف 
ْ

ُس اقَْد وُِضَعِت  آل
ْ
َفأ

ْ
ْصِل  ل

َ
َجرِ اىلَعَ أ "  لشَّ

يا )؛ "١٠: ٣(مىت  ِ
َّ

 ين بعد. ). اكن الوقت ىلع وشك انلفاد، ولم ي�ن البرش مستعدِّ ١٧: ٣" (لوقا َرفُْشُه يِف يَِدهِ  ذل

َمانُ اقَْد َكَمَل بوقت قص�، اكرًزا بهذه الرسالة نفسها: "ثم ظهر املسيح ىلع مرسح األحداث بعد هذا   قرَْتََب ا وَ  لزَّ
يلِ ا َ�تُو�ُوا َوآِمنُوا بِ  ِهللا،اَملَُكوُت  ِ

ْ
� ِ

ْ
). ل�ن، اكنت هناك اختالفات ب� سلوك يوحنا املعمدان، ١٥: ١" (مرقس إل

و�ن يأ�ل اجلراد والعسل الربي،   .اتوسلوك �سوع. فقد اكن يوحنا ناساًك، إذ اعش حياة من اإلن�ار الشديد ل�
�ُب مَخْرٍ و�رتدي مثل أنبياء العهد القديم. ل�ن من ناحية أخرى، اتُِّهم �سوع بأنه " ُ�وٌل َورِشِّ

َ
). فقد  ١٩: ١١" (مىت أ

ْ وأ�ل مع عشار�ن، ما دفع ابلعض من تالميذ يوحنا إىل أن �سألوه: " ذهب إىل عرس قانا اجلليل
َ

ُن  لَِماَذا نَُصوُم �
�ِسيُّونَ ا وَ  َفرِّ

ْ
ا تََالِميُذَك فََال يَُصوُموَن؟ ل مَّ

َ
ُعْرِس اَهْل �َْستَِطيُع َ�نُو )، فأجابهم �سوع: "١٤ :٩" (مىت َكِثً�ا، َوأ

ْ
ْن َ�نُوُحوا  ل

َ
أ

َعِر�ُس ا َما َداَم 
ْ
يَّاٌم ِحَ� يُْرَ�ُع  ل

َ
يِت أ

ْ
َعِر�ُس ا َمَعُهْم؟ َولَِ�ْن َستَأ

ْ
 ) ١٥" (اآلية ئٍِذ يَُصوُمونَ َ�نُْهْم، فَِحينَ  ل

ْن َها َملَُكوُت و� مناسبة أخرى، ح� سأل الفر�سيون �سوع عن موعد ميجء ملكوت اهللا، أجابهم: "
َ
  هللاِ اِأل

امللك نفسه اكن يف وسطهم. و� مناسبة  ألن  ). اكن امللكوت آنذاك يف وسطهم  ٢١:  ١٧]" (لوقا  يف وسط�م[  َداِخلَُ�مْ 
ْصِبِع " أخرى، قال:

َ
ْخِرُج  هللاِ اَولَِ�ْن إِْن ُكنُْت بِأ

ُ
يَاِطَ�،اأ ْ�بََل َعلَيُْ�ْم َملَُكوُت   لشَّ

َ
 ). ٢٠: ١١" (لوقا هللاِ ا َ�َقْد أ

 �ذِّ 
ً

ًرا من االقرتاب الشديد للملكوت، ثم جاء �سوع اكرًزا بوجود امللكوت بالفعل. و�عد  وهكذا، جاء يوحنا أوال
الفداء، اليت تمثَّلت يف صعود �سوع، تارً� األرض وذاهبًا إىل حفل تتو�ه، حيث  هذه األحداث، جاءت ذروة عمل 

به اهللا ملاًك. و�ينما اكن �سوع واقًفا ىلع جبل الز�تون، متأهِّ  ، َهْل يِف َهَذا بًا للرحيل، سأهل تالميذه: "نصَّ   لَْوقِْت ايَا رَبُّ
اِ�يَل؟ لُْملَْك اتَُردُّ   إرِْسَ

َ
). اكن اتلالميذ ينتظرون أن يفعل �سوع شيئًا، وُ�ِرج الرومان من  ٦ :١" (أعمال الرسل إِىل

س امللكوت  بالدهم ْن َ�ْعِرفُوا ل�ن أجابهم �سوع: " ،و�ؤسِّ
َ
ْزِمنَةَ الَيَْس لَُ�ْم أ

َ ْ
ْوقَاَت ا وَ  أل

َ ْ
ُب اَجَعلََها  لَّيِت ا  أل

ْ
يِف   آل
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ًة َمىَت َحلَّ  وحُ لاُسلَْطانِِه، لَِكنَُّ�ْم َستَنَالُوَن قُوَّ ُقُدُس ا رُّ
ْ
ورَُشِليَم َوِ� لُكِّ  ل

ُ
َُهوِديَّةِ اَعلَيُْ�ْم، َوتَُ�ونُوَن يِل ُشُهوًدا يِف أ

ْ
  يل

اِمَرةِ ا وَ  قىَْص   لسَّ
َ
 أ

َ
رِْض اَو�ِىل

َ ْ
 ). ٨-٧" (اآليتان أل

يانًا  ة. فإن البرش سيكونون عمكإجابة من �سوع ىلع سؤال اتلالميذ �شأن امللكوت، لكَّف الكنيسة بمهمتها الرئيسيَّ 
ة للكنيسة � أن لكَّف �سوع اتلالميذ بمهمة جعل هذا الُملك منظوًرا. فإن املهمة األساسيَّ   عن ُملك املسيح، وهلذا

فإن إحاتلنا مللكوت اهللا بأ�مله إىل   �شهد عن ملكوت اهللا. فإن َمِلكنا يَملُك بالفعل يف الوقت احلايل، ومن َ�مَّ 
واحًدا من أهم مفاهيم العهد اجلديد. فقد جاء َمِلكنا، وابتدأ ملكوت اهللا بالفعل.  املستقبل �علنا نفوِّت ىلع أنفسنا  

 األخ�. استكماهلل�ن اجلانب املستقب� من هذا امللكوت هو  

 

 St. Andrews(س هيئة خدمات يلجون�، و�ن أحد راعة كنيسة القد�س أندرو دلكتور أر. يس. سربول هو مؤسِّ ا

Chapel ( َّس لإلصالحة الكتاب املقدَّ يف مدينة سانفورد بوالية فلور�دا، كما اكن أول رئيس للكي )Reformation 

Bible College( ِّنا الهوتيُّوبما يف ذلك "ف أ�رث من مائة كتاب، بما يف ذلك . وهو مؤل
ُّ
 Everyone’s A(" نلك

Theologian(. 
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