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 ملكوت اهللا؟  وما ه
 بقلم أر. يس. سربول 

أن نقول إن جيب؟ اجلواب السهل هو ملكوت اهللا؟ كيف ستُ  وهذا السؤال: ما ه طرح عليك أحدهمن أنلفرتض 
ن نطاق ملكته  إ ن اهللا هو خالق لك يشء، فأ  ندرك ننا  أ�ما  وامللك.    يملك عليها اليت  املنطقة  �    امللكوت أو اململكة

يف لك   يملكه نَّ أ، و�ما �سود اهللا و�ملك حيثما ن ملكوت اهللا هو أ ، إذن،من الواضحف ن ي�ون العالم لكه. أ�ب 
 يف لك ماكن. ن ملكوت اهللاإ ماكن، ف

د خر.  آ  مع�  يقصد اكن  كنيسيت    ن قسأعتقد  أل�ن  و  . نري هذا عندما خرآ  يقصد شيئًا العهد اجلديد  أن    من املؤ�َّ
ماَواِت". نراه مره أخرى عندما   : ة بإعالنه العاجلخرج يوحنا املعمدان من الرب�َّ  نَُّه قَِد اقرَْتََب َملَُكوُت السَّ

َ
"تُو�ُوا، أل

ي  أ علن ماذا يُ لك الكون اذلي �سوده اهللا، فل يتضمَّناهللا لكوت اكن م نبنفس اتلرص�ح. إ يف املشهدظهر �سوع 
ما  قصدان �سوع ي الرب ن يوحنا املعمدان وأ. من الواضح اتلحقيقوشك  ىلعأو  قد اقرتب ن ملكوت اهللا أشخص 

 هذا املفهوم مللكوت اهللا.   منأ�رث  هو

، اذلي لن  من قبل اهللا ع�َّ المُ  ا سيَّ املسيحكمه  وهو ملكوت . ا� ملكوت اهللا املسي ةفكر �دهذا املوضوع  لُبيف 
ملكوت    أي وصولذا االخرتاق،  هل   الشديدث يوحنا عن القرب  شعبه، بل ملكهم. ذللك عندما حتدَّ ل  فادٍ د  ي�ون �رَّ 

 .ا املسيَّ ملكوت ث عن حتدَّ فهو  ،اهللا

تيَحتهذه األرض، مغادرة وشك  ىلع وهو، الرب �سوع  ةيف نهاية حيا 
ُ
 عليه.  سؤال أخ� طرحالميذه فرصة تل أ

،  سألوه:ف اِ�يَل؟" ("يَا رَبُّ  إرِْسَ
َ

إن  ل ن أختيَّ أ ة �سهوليمكن�  ب).  ٦: ١أعمال الرسل َهْل يِف هَذا الَْوقِْت تَُردُّ الُْملَْك إِىل
 ر�ما    املسيح 

ُ
أن�    أن أخرب�م   �ب   من مرة : "�م  �يب قائًال ن  أع منه  �نت أتوقَّ و.  سؤالالهذا    منما    إىل حدٍّ ط  حبِ أ

ْن َ�ْعِرفُوا  فف. ولطبل أجاب بصرب  ؛إىل إرسائيل؟" ول�ن هذا ليس ما قاهل الُملْك عيدألن 
َ
قال: "لَيَْس لَُ�ْم أ

قُ 
ْ
وُح ال ًة َمىَت َحلَّ الرُّ ْوقَاَت الَّيِت َجَعلََها اآلُب يِف ُسلَْطانِِه، لِكنَُّ�ْم َستَنَالُوَن قُوَّ

َ
ْزِمنََة َواأل

َ
ُدُس َعلَيُْ�ْم، َوتَُ�ونُوَن  األ

رِْض يِل ُشهُ 
َ
قىَْص األ

َ
 أ

َ
اِمَرةِ َو�ىِل َُهوِديَِّة َوالسَّ

ْ
ورَُشِليَم َوِ� لُكِّ ايل

ُ
ما و. ماذا اكن يقصد؟ ) ٨-٧: ١" (أعمال الرسل وًدا يِف أ

 ؟ هذا القولاذلي يهدف إيله ب

َعالَِم"، هل اكن �ش� إىل  : بليالطس املسيحعندما قال 
ْ
روحا� �دث يف  يشءن ملكته أ"َمْملََكيِت لَيَْسْت ِمْن هَذا ال

ظهر ببساطه يف قلوب انلاس،  ملكوت سيإىل  لم يدعو  العهد القديم لكه    إن  ث عن يشء آخر؟ يتحدَّ   اكن   نه أم  أقلو�نا  
  خدمته . هلذا السبب، خالل  املمسوح من اهللا  ملكة ��م فيها املسيَّا رتق هذا العالم،  �   سوف   ملكوت ول�ن إىل  
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ْ�بََل َعلَيُْ�ْم َملَُكوُت اِهللا"  إِ مثل: "  عبارات�سوع    قال،  األرضيَّة
َ
يَاِطَ�، َ�َقْد أ ْخِرُج الشَّ

ُ
ْصبِع اِهللا أ

َ
:  ١١(لوقا  ْن ُكنُْت بِأ

"اْعلَُموا    :ائبةاتل  غ�  ن يقولوا للمدنأ  مرهم، أوالكرازةوعظ  لل  إرسايلَّةا يف  تلميذً   ٧٠املثل، عندما أرسل �سوع  و�).  ٢٠
قرتب  ت أو شعٍب  ىلع يُقِبلن أ للملكوت كيف يم�ن  ب).  ١١: ١٠(لوقا  هَذا إنَُّه قَِد اقرَْتََب ِمنُْ�ْم َملَُكوُت اِهللا"

س املسيح،عندما جاء  قد أىت. اململكة (امللكوت) ن ملك منهم أل قر�باهللا  ملكوت ؟ اكن منهم هللا.  ملكوت ا أسَّ
تنصيبه ملك  تم حيث ، تلتو�ه ملاًك هناك  إىل  ذهبوعندما صعد إىل السماء، أه. بدبعد، ولكنَّه قد  ملهلم ي� 

 . �ابرامللوك ورب األ

  يف أس� وأعظم العرش    ىلع  يف هذه اللحظة. وهو  ملكيف املستقبل. املسيح    سيحدث ا  ليس شيئً   املسيحلك  ذلا فان مُ 
 . )١٨: ٢٨(مىت   األرض  يف السماء وىلع  انلك سلطالبن اهللا املمسوح بالروح القدس  عَ فِ دُ قد ف. يف الكون  ةسلط

يف �شيكوسلوفاكيا، ثم يف  ، أوالً دولسلسلة من املحارضات يف ثالث لقاء ة إلعيت إىل أورو�ا الرشقيَّ ، دُ ١٩٩٠يف 
� ا لألم��يِّ تمامً   ُمعادونيف رومانيا    ن حرس احلدود أرنا من  يذتم حت ،  مغادرتنا املجر  أثناءا يف رومانيا.  ، وأخ�ً املجر

 احلدود.  االعتقال عند ور�ما حىت  منهمبعض الضيقات  ملواجهةن ن�ون مستعدين أ أننا �بو

ث  يمكنهم. لم اثنان من حرس احلدود  ا اقرتب منَّ ، عندما وصل قطارنا املتهالك إىل حدود رومانيا، و�الفعل   اتلحدُّ
من رف   ن�ل حقائبنا ن أا لكنهم أشاروا إىل جوازات سفرنا، ثم أشاروا إىل أمتعتنا. أرادوا منَّ ، ة�ل��َّ اإلباللغة 

  قوي ابلنية ، وهو ضابطرئيسهمظهر  أة فج . ثمَّ للغاية �شدة وخشونة  يتعاملون معنا  وا هلم، و�ن نفتحها و ةمتعاأل
�ن هناك ورقيَّة، و حبقيبة سكةُم  النساء يف �موعتنا اكن إحدىن أالحظ و. الضعيفة ة�ل��َّ ث بعض اإلتحدَّ ي

رت الكتاب املقدس.  أخرج منها الضابط: "ما هذا؟ ماذا يف احلقيبة؟ ثم فتح احلقيبة و فسأل . ا منه ا جً اريشء خ   : ففكَّ
ف  . ثم توقَّ شديدةالصفحات �رسعة  عربنظر �ح الكتاب املقدس، و تصفَّ يالضابط  أ بد . "مشلكةاآلن يف �ن "آه، 

 :وقال  فيستا زوجيت  ونظر إىل    .ا""أنت لست أمر��يًّ   يل:  قالف  ،محل جواز سفري األمر��يأكنت    ونظر يف وج�.
 ".ا نا لست رومانيًّ أقال نفس اليشء لآلخر�ن يف �موعتنا. ثم ابتسم وقال: " ."ةلست أمر��يَّ  "أنِت 

  إىل انلص نظرت    . قوهل"يأقرا ما    أعطاه يل، وقال: "و،  الكتاب املقدسيف    أشار إىل نص   ا، لكنها مرتبك� تمامً كنَّ   وهنا 
َماَواِت [جنسيتنا] فَإِنَّ ِسَ�َ�نَا : "مكتوب �ن و ُْن ِ�َ يِف السَّ

َ
اتلفت إىل  ثم  ا.مسيحيًّ  ضابطاكن ال ).أ  ٢٠: ٣فيليب " (�

ا "شكرً  : قلت ل،تخيَّ أن ت�ما يمكنك وون". مسيحيُّ  يُرام. فهمإنهم ىلع ما  . شأنهممرؤوسيه وقال: "دع هؤالء انلاس و
 هو يف ملكوت اهللا.  ةلجنسيَّ ل املوطن األول نوهو أ  —ا عن ملكوت اهللا فهم هذا الرجل شيئً  قدل  رب".يا لك 
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  ة كنيس يف ا طابلً  ا قسً  كنت حيث  ،لكية الالهوت  يف ة دلراسيتخ�األ ةيف السنيف هذا األمر  ةأزملقد واجهت 
كث� منهم  الشخص، و ١٠٠من حوايل ة صغ� ة�موع  الكنيسة اكنت .والية بنسلفانيا غرب يف  من املجرالالجئ� 

ثونال م  لَ العَ  مقابلمقدمة الكنيسة وضعته يف و ا،مر��أم لَ بعَ للكنيسة شخص ما ع تربَّ . ة �ل��َّ اإل اللغة  يتحدَّ
، وقال: "أيها القس،  جنديًّا متقاعًدا�ن وأحد الشيوخ،  إيلَّ  يف األسبوع اتلايل، عندما جاء حدثت األزمة .املسييح 

ي  يف أ هنأب يتطلَّ  ابلالد قانون  إنقال: "ف ؟" ذا تقصد"ما  : هتلأسف  ". يف مقدمة الكنيسة هناك فعلته لقد أخطأت فيما 
الطر�قة اليت  بم األمر��ي. لَ لعَ ا أد� من ماكنةيجب وضعه يف فم األمر��ي، لَ م مع العَ لَ ي عَ أ رفعيتم فيه وقت 

ي شخص اعش خارج  أ ".ن يتغ�َّ أ�ب هذا  .م املسييحلَ لعَ من ا أد� م األمر��ي لَ العَ فإن  الَعلَم هنا،بها  وضعت
  عندما م. ول�ن لَ رموزه، بما يف ذلك العَ  �لبحرتمه، أ و ب�يأحب  أنا و .ابل�رائع هذا  وابل� يعرف �م ه  اهذ

 "م وط�؟لَ أي عَ أد� من م املسييح لَ لعَ أن ي�ون ا كيف يم�ن نفيس: "لت أ، سالشيخ  حديث هذااستمعت إىل  

 أ. أرضيَّة ةلك ملك  ق ىلعتفوَّ ياهللا  إن ملكة (ملكوت) 
ً

م لَ دين بالوالء للعَ منا أ. ثانيًا  مر��يوأ ، نا مسييح أوال
انتهك قانون  أرغب يف. لم ةمعضل واجهتذلا  .ألنه مليك ،للمسيح أس� وأعظمل�ن دلي والء  ،األمر��ي

ل املعضلة  حب  قمت ا. ذل �رش�َّةحلكومة  خاضعملكوت اهللا  أن أش� أنأر�د ال واألمر��يَّة الواليات املتحدة 
 من الكنيسة. إذ أزلت الك الَعلَم�  —تامة ة  �سهول

ِت َملَُكوتَُك". ماذا يع� هذا؟ ما  :قائل� ن نص�أ�سوع  الرب  انا وصأاملمالك عندما  ب� الرصاع �ترب هذا إننا 
ْ
"يِلَأ

  طلبة لك ف. ةانيَّ الر� ةصال ال مثل الرش�ط خالل  يمتد؟ هناك منطق الطلبة هذه طلباذلي نص� من أجله عندما ن 
ِس اْسُمَك"، و�  �:�سوع   الرب  ها نلا مو� اليت علَّ األ طلبةالإن . مرتبطة ببايق الطلباتة يف الصالة الر�انيَّ    "يِلَتََقدَّ

ًسا. الرغبة ملكوت اهللا لن يأيت ولن �ستطيع أن يأيت ما  ن أالواضح  من يف أن يتم اتلعامل مع اسم اهللا باعتباره ُمقدَّ
ًسا  ًسا يف لم يتم اعتبار اسم اهللا ُمقدَّ نتعامل مع �ن اذلين  بالنسبة نلا  الم. ول�نهذا الع و�ىل أن يتم اعتباره ُمقدَّ

ًسا     .ملكوت اهللاإظهار  فإننا نتحمَّل مسؤويلَّة اسم اهللا باعتباره ُمقدَّ

طر�قة  بذلك من خالل العيش  نقوم. غ� املر� مرئيًّا  وت امللك  أن جتعلمهمة الكنيسة  إنه منال جون اكلفن ق
ن اهللا  دفاتر الشياكت دلينا، أليف لك املسيح يف وظائفنا، واعئالتنا، ومدارسنا، وحىت مُ  وحقيقة واقع  نع ها ب شهد �

ظهر بها ملكوت اهللا يف هذا  ي الطر�قة الوحيدة اليت سإن . هذه �االت احلياة  �ال من لك  ىلع يف املسيح هو امللك 
 . السماوي   � من السماء وراعيا امللكبالطر�قة اليت نعيش بها كمواطن �ن    إن أظهرناه  املسيح �  ميجءالعالم قبل  
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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 الهوتيُّونبما يف ذلك "ف أ�رث من مائة كتاب، بما يف ذلك . وهو مؤل
ُّ
 Everyone’s A(" لك

Theologian(. 

 

 .  يلجون�موقع تم �رش هذه املقالة يف األصل يف 
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