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 ملك امللوك 
 سربول  يس.  ر.أ بقلم

 َ�يِْت َ�نْيَا، َوَرَ�َع يََديِْه   حيث مكتوب:، مث�ة ل�هشة �شلٍك فائٍق ينت� إ�يل لوقا بعبارة 
َ

ْخرََجُهْم َخارًِجا ِإىل
َ
"َوأ

 
َ

ُ َورََجُعوا إِىل
َ

َماِء. فََسَجُدوا هل  السَّ
َ

ْصِعَد إِىل
ُ
ورَُشِليَم بَِفَرٍح َعِظيٍم، َوَ�نُوا َو�َاَرَ�ُهْم. َوِ�يَما ُهَو ُ�بَاِرُ�ُهُم، اْ�َفَرَد َ�نُْهْم َوأ

ُ
أ

 ).  ٥٣-٥٠: ٢٤(لوقا  " �َُسبُِّحوَن َو�ُبَاِرُ�وَن اهللاَ لُكَّ ِحٍ� يِف الَْهيلَْكِ 

هو  رد فعل تالميذه اكن ل �سوع عن هذا العالم يلوقا رح  أنه ح� ذكر  هو  إن األمر املث� ل�هشة يف هذا انلص 
مشاعر الفرح  يف تالميذه غرس أن يما اذلي يوجد يف رحيل �سوع من شأنه  ."بَِفَرٍح َعِظيمٍ " رجوعهم إىل أورشليم

ً صبح هذا السؤال ُ� يُ ؟ ابلهجة الشديدةو ر يف املشاعر اليت أظهرها اتلالميذ عندما أخربهم  فكِّ عندما نُ  ا أ�رث�ِّ
.  شديد   حزن معهم روح  سيدهم عن اتلواجد    غياب يف ذلك الوقت، أثارت فيهم فكرة  حل قر�بًا.  ه س��سوع سابًقا أن

ة  فرتة زمنيَّ   يف  ،ذلك  ومع  معهم.  �سوع   حضوراالنفصال عن  توقُّع  أ�رث كآبة من  يم�ن أن ي�ون  يشء    اليبدو أنه  
 ال يُنطق به.   لت هذه الكآبة إىل فرٍح ، حتوَّ جًدا  قص�ة

اإلجابة عن هذا السؤال واضحة  .قلوب تالميذ �سوع للمشاعر يف ا أثار هذا اتلغي� اجلذري �ب أن نتساءل عمَّ 
، شيئ� أدرك اتلالميذ  ،  رحيله الفع� ووقت    رحليهعن    لتالميذيف العهد اجلديد. يف الفرتة ب� إعالن �سوع ل

ً
. أوال

ليك يرت�هم بمفردهم و�ال    مغادًرا يسوع لم ي�ن  ف  .ل �سوع. ثانيًا، فهموا املاكن اذلي سيذهب إيلهيأدر�وا سبب رح 
أعمق ب�ث� من �رد اذلهاب    تع� شيئًا   فكرة الصعود يف العهد اجلديدإن  يصعد إىل السماء.  يك  ل  ، بلتعز�ة وراحة

�سوع إىل السماء    صعد  .دٍ �دَّ   غرٍض ل  دٍ �دَّ   يف صعوده، اكن �سوع ذاهبًا إىل ماكنٍ   سماء السماوات.إىل السماء أو إىل  
�ستخدم العهد اجلديد لقب "ملك امللوك" يلصف �سوع يف  ملك امللوك ورب األر�اب. كتنصيبه وتتو�ه  لغرض 

مر�ز للسلطة بها �سوع يف  وضعأ�رث من �رد  ةاللغو�َّ  نيةهذه ابل  ع�ت .ثل لقب "رب األر�اب"�املدوره املليك و
مفهوم   فهو ملك بأقىص .ه املليك�سوع يف سموِّ تفوُّق إىل �ش�  بل � بنية لغو�َّةأقل منه.  ملوكٍ يملك و�سود ىلع 

 ة.      م�ن للملكيَّ 

 اختياريأيت  فمع هذا اتلتو�ج  ملك،  ك   تو�هوجد ملك بدون ملكة. و�ما أن �سوع صعد تلطبًقا للمفهوم الكتايب، ال يُ 
 هو لك اخلليقة.  . هذا املجال�سوع  يملك و�سود عليه اآلب ملجالٍ 

املفهوم الكتايب مللكوت اهللا. اخلطأ األول هو أن امللكوت قد  ب يتعلَّقانيف الالهوت املعارص  فادحانن آخط هناك
  اإلسخاتولويج بأنه  الرأي�ُستعلن ملك املسيح. يم�ن وصف هذا حىت يشء  يتبىقَّ  لمأ�تمل بالفعل وأنه 
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ر انتصا ب  فيما يتعلَّقيف املستقبل  ننتظره  امللكوت، ال يوجد ما  بتحقيق ملء واكتمال  ف  مفرط اتلحقيق.)  األخرو�ات(
أن  بمع�  —  تماًما مستقب�   يشء، أن ملكوت اهللا هو  املسيحيِّ� من يعتقده عدد كب� خلطأ اثلا� هو ما  ااملسيح. 

دلرجة أنه  ابُلعد املستقب� مللكوت اهللا جتاه  موقًفا قو�ًّا  لرأييتخذ هذا ا .بأي شلك اآلن ملكوت اهللا غ� موجود 
  ها ختتص كنيسة ايلوم ألنىلع الليس هلا أي تطبيقات  ٧-٥حىت نصوص العهد اجلديد مثل اتلطو�بات يف مىت 

 اذلي لم يبدأ بعد.     ،عرص املستقب� للملكوت بال

امللك  ف .تلعايلم العهد اجلديد الواضحة بأن ملكوت اهللا قد بدأ بالفعل رضرٍ  ا يفبأعاله �سبَّ  ر�ن املذكو الرأي� الك 
اآلن ت�من  اللحظة    هذه يف    ه أن  يع�  هذا ىلع األرض. وووقد ُدفع إيله بالفعل لك سلطان يف السماء    .يف �لسه فعًال 

رمز    وال   ،واحد من األرض   شرب الكون يف يد �سوع امللك. ال يوجد    ىلع لكو   هذا العالمليا فوق لك مالك  السلطة العُ 
يف   ،بولس إىل أهل فيلىب  اآلن. يف رسالةاللحظة    هذه يف  السلطة يف هذا العالم ليس حتت سيادته وسلطانه    وزمن رم

عطنقرأ يُطلق عليه ترنيمة إخالء اذلات،  يف ما  اثلا�،األصحاح 
ُ
. هذا االسم  اسمٍ  لُكِّ  فوَق  ا اسمً  يأن �سوع قد أ

عط
ُ
 �تص هو اسم  ألي شخص احلصول عليها،يم�ن األخرى اليت لقاب األ لكليسوع، اذلي هو فوق  ياذلي أ

ىلع  هذا اللقب يدل  ،مرة أخرى  ."صاحب السيادة املطلقة"الشخص  وهو ما يع� ، يأدوناهللا وحده. إنه لقب اهللا با 
 للشخص اذلي هو ملك ىلع لك األرض. احلُ�م األىلع 

لك   ستجثو إنه باسم �سوع ل بولس ا عندما ق. رباملذكور يف العهد القديم إىل أدوناي رتجم العهد اجلديد لقب يُ 
يعلنون �شفاههم أن �سوع هو رب، أي  سواالعرتاف هو أنهم  فإن سبب السجود خبضوٍع  ،لك لسان�عرتف ور�بة 

 ن للكنيسة األو�.   إيما   إقرار أول هو هذااكن  .والسلطان سيادةال  ط يلكتسلِّ أنه المُ 

انلاس   مجيعمن  اكن يُطلباإلمرباطور، حيث لعبادة والء الل فرض قسم ضلَّ روما يف طغيانها الوث� المُ  حاولتثم 
دفع   من خاللة الطاعة املدنيَّ  م�ن منلك شلك  إظهار� هو "قيرص رب". اكن رد فعل املسيحيِّ  تالوة عبارة

أن يطيعوا أمر قيرص بأن  لم �ستطيعوا بضم� يح هملكن ؛أن ي�ونوا مواطن� صاحل�و�كرام امللك، و هم،رضائب
إن  . �سوع رب  عميًقا يف تداعياته بقدر �ساطة تعب�ه، وهو ، ربرص يق، قسم الوالء  ىلع ا. اكن رد فعلهم يعلنوه ر�ًّ 

قلمؤمن� ل ليست �رد رجاءً  �سوع  ر�و�يَّة   و ودور الكنيسة هحقيقة قد حدثت بالفعل. ولكنها  ؛يوًما ما  قد يتحقَّ
أن جتعل ملكوت املسيح غ� املر�    الكنيسة �مهمة  ن  إ  ،اكلفن  قالأو كما    ،أن �شهد عن هذا امللكوت غ� املر�

 الرغم من كونه غ� مر�، إال أنه حقييق.  ىلع  .ا مرئيًّ 
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 St. Andrews(س هيئة خدمات يلجون�، و�ن أحد راعة كنيسة القد�س أندرو ادلكتور أر. يس. سربول هو مؤسِّ 

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(. 

 

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