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 امللكوت  اقرتاب
 بقلم كيث ماثيسون

مه الكتاب املقدس عن  حوا ما اذلي يعلِّ ن أردت بدء جدال، ال تطلب من أي مجاعة من املؤمن� سوى أن يوضِّ إ
ا يقوهل الكتاب املقدس حيال امليجء اثلا�  نظام إدارة الكنيسة. أما إن أردت إثارة شجار، ال عليك سوى سؤاهلم عمَّ 

�  م� املسيحيِّ مصدر اختالف شديد ب� الُمعلِّ للرب �سوع. يصعب جتاهل أي يشء خالل القرن� املاضي� اكن 
  حقيقة فقون ىلع � متَّ م� املسيحيِّ ة الُمعلِّ قة بامليجء اثلا� للرب �سوع. مع أن اغبليَّ مثلما أحدثت العقائد املتعلِّ 

  : و��شف ا�ساع االختالفات عن حقيقت� ىلع األقل .�ل جدال تقر�بًا يف امليجء اثلا�، ل�ن لك يشء حوهل
 
ً

 الصالة واالتضاع وطول األناة يف اغية األهمية أثناء تناوهل.   إن، وثانيًا املوضوع بطبيعته يف اغية الصعو�ة؛  إن ،أوال

يعد امليجء اثلا� للرب �سوع ذروة أحداث تار�خ الفداء، ل�ن كيف ومىت يقع هذا امليجء داخل هذا اتلار�خ؟  
ن  نلتمعَّ ن هذه األسئلة، من الرضوري العودة إىل الوراء لإلجابة عبملكوت اهللا؟ ء اثلا� امليجق و�ىل أي مدى يتعلَّ 

اهللا عهًدا   صنعىلع مجيع إرسائيل،  عات نبوءات العهد القديم. بعدما أخضع داود مجيع أعداءه ونُصب ملاًك يف توقُّ 
و�ُثبت كريس ملكته إىل األبد. وحينما انقسمت اململكة   داود  أنه سيُقيم �سل اهللا  وعد . )١٧-١: ٧صموئيل  ٢معه (

األنبياء إىل العهد ادلاودي بوصفه ر��ة الرجاء   نظريف االرتداد،  ةة واجلنو�يَّ الشمايلَّ  �دأت اململكتانوفيما بعد 
السيب،    وراءإىل ما  أيًضا  روا الشعب من أن استمرار عصيانهم سيقودهم إىل السيب، لكنهم أيًضا نظروا  اآليت. لقد حذَّ 

 ا.ل داود، أال وهو املسيَّ إىل الزمن اذلي فيه �ُسرتد اململكة بيد ملك جديد من �س 

،  ٢٦-٢٥: ٢دِلَ الرب �سوع، اكن كث�ون من أتقياء ايلهود منتظر�ن بإيمان وعد االسرتداد هذا (انظر لوقا عندما وُ 
ق  س ملكوته. ل�ن ما لم ي�ن واضًحا هلم أن تأسيس امللكوت سيتحقَّ ا سيأيت يلؤسِّ ). اكنوا يدر�ون أن املسيَّ ٣٨

مه الكتاب علِّ كننا فصل امليجء اثلا� للمسيح عن �يئه األول إن أردنا فهم ما يُ ا. وهذا يع� أننا ال يمتدر�يًّ 
�،  ه لم ي�تمل بعد. و�صفتنا مسيحيِّ ملكوت اهللا بامليجء األول للمسيح، لكنَّ  ستأسَّ املقدس عن ملكوت اهللا. 

موات. وهذا يع� أن يلدين األحياء واأل سيأيت ثانيةً ومن هناك املسيح جالس اآلن عن يم� اآلب  نقر ونعرتف أن
 �ستوعب أخرى. كيف ي�تمل بعد من جهةٍ ه لم ، لكنَّ يعيشون يف زمن حلول امللكوت من جهةٍ  ايلوم �املسيحيِّ 

 ما يعنيه هذا؟  �شلك أفضل

ة.  ق ىلع مراحل تصاعديَّ إذا نظرنا إىل تأسيس ملكة داود، سنالحظ أنه حتقَّ   .�د إشارة يف قصة داود بالعهد القديم 
صموئيل   ٢). بعد ذلك، ُمسح يلص� ملاًك ىلع يهوذا ( ١٦صموئيل   ١دواد يلكون امللك الرشيع (فقد مسح صموئيل 

) حىت نُصب ملاًك ىلع مجيع إرسائيل ١: ٣). ل�ن هذا لم �دث سوى بعد حرب متدة ب� بيته و�يت شاول (٤: ٢
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  اعت�  يف انلهاية ثمَّ ه وقوات شاول، من حياة داود هو أنه ُمسح ملاًك، ثم حرب متدة ب� قواتا إذً ). فما نراه ٤-٣: ٥(
  ت س تأسَّ   ت�ن قد  ه. فطوال "حر�ه املمتدة"، اكن داود هو امللك الرشيع بالفعل، ل�ن ملكته لمالعرش اذلي من حقِّ 

 بعد. طالت حرب قوات امللك اجلالس ىلع العرش ضد قوات داود قبل أن ينزتع داود احلق اذلي هل رشاًع.  اكملةً 

فقد ُمسح الرب �سوع بصفته امللك احلقييق   . بعض اليشء مع تأسيس ملكة داود  يتشابه تأسيس ملكوت املسيح
فأثار "بيت" إبليس، وال يزال،   ؛). فلم يهدأ إبليس الطاغية٣٦-٣٠:  ٢؛ أعمال الرسل  ١٨:  ٢٨بمجيئه األول (انظر مىت  

أبواب اجلحيم لن تقوى    ). ل�ن٨:  ٥بطرس    ١؛  ١١:  ٦؛ أفسس  ٢٦-٢٠:  ١٥كورنثوس    ١حرب متدة ىلع "بيت" املسيح (
)، وسيكتمل ملء ملكوت الرب �سوع.  ١٠: ٢٠قوات إبليس (رؤ�ا  بقايا ىلع املسيح أو شعبه. يف انلهاية، ستهلك 

 حرب متدة ب� قوات املسيح وقوات إبليس.   ةفرتون ايلوم يعيشون داخل فاملسيحيُّ 

َها "اتلالميذ وقاال: املسيح، ظهر مالاكن إىل ماذا سيحدث مع عودة ر�نا؟ عقب صعود  ُّ�
َ
َِليِليُّوَن،ا لرَِّجاُل اأ

ْ
َما  جل

  
َ

َماِء؟ابَالُُ�ْم َواقِِفَ� َ�نُْظُروَن إِىل ِياإِنَّ �َُسوَع َهَذا    لسَّ
َّ

    ْرَ�َفعَ ا  ذل
َ

َماءِ اَ�نُْ�ْم إِىل ْ�تُُموُه ُمنَْطِلًقا   لسَّ
َ
يِت َهَكَذا َكَما َرأ

ْ
َسيَأ

 
َ

َماءِ اإِىل ْ�يُِنِهمْ  وَُهْم َ�نُْظُرونَ  املسيح ْرَ�َفعَ ا .)١١: ١(أعمال الرسل  "لسَّ
َ
َخَذتُْه َسَحابٌَة َ�ْن أ

َ
الكم   ش� � ذن، إ . )٩(آية  َوأ

ن ي�ون حضوره رًسا. وحبسب بولس الرسول، سي�ل  ل  .ةإىل أن عودة الرب �سوع ستكون ظاهرة جليَّ  املالك�
- ١٣: ٤�سالونييك  ١رب املجد من السماء بُِهتاف، وسيقوم األموات يف املسيح، واألحياء َسيُخَطفون ملالقاة الرب (

،  ٢٦-٢٥: ١٥كورنثوس  ١( لَْموُْت اآِخُر َعُدٍوّ ُ�بَْطُل ُهَو ). ستُقام أجسادنا يف طرفة ع�، و٢٦-٢٠: ١٥كورنثوس  ١؛ ١٨
٥٧-٥٠.( 

سينت� أن� اخلليقة من ثقل اللعنة،   .كما أن امليجء اثلا� للمسيح سيمحو اللعنة الواقعة ىلع اخلليقة منذ السقوط 
أو موتًا أو حزنًا أو ألًما    ). سيص� لك يشء جديًدا. لن ي�ون ب�اءً ٢٥-١٨:  ٨(رومية    ة الفسادعبوديَّ ر من  وستتحرَّ 

إبليس العدو وسيُدان، وستنت� شاكيته    ينهزمس ).  ٨-١:  ٢١األو� ستكون قد مضت (رؤ�ا  فيما بعد، ألن هذه األمور  
ن اسمه مكتوب يف سفر  فمَ  . ان). سيقف مجيع البرش أمام عرش املسيح ادليَّ ١٠-٧: ٢٠وهجومه ىلع شعب اهللا (رؤ�ا 

 ). ١٥-١١: ٢٠ؤ�ا ة (رلقون يف الظلمة اخلارجيَّ ن ليست أسماءهم مكتو�ة، سيُ حياة احلمل س�ث امللكوت، ومَ 

وهو أن الرب �سوع املسيح سينترص وأن ملكوته    واحدٍ   � ىلع يشءٍ فق مجيع املسيحيِّ بالرغم من مجيع االختالفات، يتَّ 
 ! تعال يا رب �سوع   "يكتمل. فلهذا نص� مع بولس ومجيع القد�س� ىلع مر العصور قائل�: "ماران أثا!س
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 Reformation Bible(لكتاب املقدس  لأستاذ علم الالهوت انلظا� يف لكية اإلصالح    هو  ادلكتور كيث ماثيسون

College عشاء الرب: إجابات الكتب، بما يف ذلك " والية فلور�دا، وهو مؤلف للعديد من يف سانفورد  ) بمدينة
 ).The Lord’s Supper: Answers to Common Questions" (لألسئلة الشائعة

 

 .  تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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