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 حياة امللكوت 
 دينيس جو�سونبقلم 

ث  بعد قيامته حتدَّ ثمَّ . )١: ٩ قبل أن يواجه بعض مستمعيه املوت (مرقس  بقوة وعد �سوع أن ملكوت اهللا سيأيت 
  قد جلس � يوم اخلمس�، أعلن بطرس أن �سوع ). و٣: ١الرسل  مرة أخرى إىل تالميذه عن ملكوت اهللا (أعمال

). تعربِّ  ٣٥-٣٠: ٢الرسل  (أعمال ُملكها وعد اهللا القديم بوضع ابن داوود ىلع عرش قً قِّ اهللا يف السماء، ُ� يم�  عن
  بفدائه اهللا   ُملكأن بالعديد من انلصوص األخرى، عن شهادة العهد اجلديد باإلمجاع   باإلضافة إىلهذه انلصوص، 

 ب�رازة �سوع املسيح،كه الرشيع، قد بدأ  لِ مَ ل  الستعادتهخ باخلطية  لطَّ هذا العالم المُ   اخرتق  ، اذلي ي طال انتظاره اذل
 ه يف السماء.وتتو� ه،وصعود  ته،وقيام ه،وموت زاته،ومعج

وا�طاط   رمحةبال  ا بعنٍف ة. ال يزال القيارصة �كمون، وأحيانً ة الرومانيَّ ومع ذلك استمرت احلياة يف اإلمرباطور�َّ 
جتتاح  العواصف ون يعانون من املرض والسجن واجل� وحىت االستشهاد. ال تزالمث� لالشمزئاز. ال يزال املسيحيُّ 

والقمع: إذا اكن ملكوت   ،والفقر  ،والطاعون ،. املجاعةتودي حبياة انلاس السفن و وتُغرقابلحر األبيض املتوسط 
جاالت املة يف العامليَّ  إن األوضاع، فجاء ) قد٩-٦: ١١ إشعياءيتصالح فيه املفرتس والفر�سة ( يل� اذلالسالم اإل

 ة لم تتأثر به.ة أو املاديَّ يَّ السياس

أم�� وحرم  بة �َّ لم يتغ� الكث� منذ أليف اعم. يبدو أن محامات ادلم يف بغداد، و� دارفور، و� الشوارع احلرض
اآلن ىلع هذه األرض. ألقت الفضائح واالنقسامات   �سود بأن رئيس السالم  الزعمب �ذِّ يف الضوايح تُ  اتاجلامع

 . حىت ىلع أوئلك اذلين يعرتفون به ملاًك   ُملكهادلنيئة يف الكنيسة بظالل من الشك ىلع 

  نرصة و الغابلة املسيحأن ذبيحة من اخلطأ الروح القدس املعصوم  إعالنالعهد اجلديد  كتَّابومع ذلك، ينقل 
سوا قد  تهقيام الفرق اذلي �دثه ميجء امللكوت يف حياة   ونظهريعالوة ىلع ذلك،  .اهللافداء بالفعل ملكوت  أسَّ

 ما زالوا يرت�بون اخلطية، وما زالوا يتأملَّون، حىت ايلوم.  ن ياملؤمن� اذل

يف الرصاع  ة ل احلاسمنقطة اتلحوُّ  انمتطابقتان تصور انوحنا هناك رؤ�تيل�سوع  هرها الرب الرؤ�ا اليت أظيف قلب 
  اختُطف   االبن  ول�نابن املرأة  إىل  اتلن�  اذلي وجهه    هديداتل  يف ابلداية). رأى يوحنا  ١٢رؤ�ا  لعصور (عرب ا الكو�  

ثم رأى يوحنا معر�ة يف السماء، حيث   ).٥: ١٢(رؤ�ا  ٢تتميًما ملزمور األمم،  ل�ىع و�سود ىلع مجيع عرش اهللا إىل 
نَُّه : "االنتصاروسمع يوحنا أهمية هذا    ؛ُهزم اتلن� وُطرد 

َ
اآلَن َصاَر َخَالُص إِلِهَنا َوقُْدَرتُُه َوُملُْكُه وَُسلَْطاُن َمِسيِحِه، أل

 إِْخَوتِنَا 
َُروِف َو�َِ�ِلَمِة َشَهاَدتِِهمْ وَُهْم َغلَبُوُه ... قَْد ُطِرَح الُْمْشتيَِك ىلَعَ

ْ
). إن ميجء ملكوت  ١١-١٠اآليات " (... بَِدِم اخل
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ىلع بالاكمل ة. تم الرد شتيك علينا، من قاعة املحكمة السماو�َّ الشيطان، المُ  أقىصقد  هوتمجيدمسيحه موت باهللا 
 ه. و�رآالم املسيح شفيعنا  بواسطة ضدنا هة وجَّ المُ   شاكيةال

شفاعته من العرش �ُسكت  فإن   )،١٤-١٢:  ١٠  ؛١:  ٨  عرباني�(عن يم� اهللا    يملك  هن امللك اذليألن �سوع هو الاك 
الرب الاكمل ليسوع امللك:    ىلع  االت�الالعيش يف امللكوت يع�  إن  ).  ٣٤-٣٣:  ٨  (روميةضمائرنا  صيب  تُ   شاكيةلك  

وضع نهاية للك   ذاك اذليرفع أنظاري وأراه هناك أ�� الشيطان بايلأس و�رب� عن اذلنب يف ادلاخل، "عندما ُ�رِّ 
 ). ١٨٦٣، الُعال"أمام عرش اهللا يف ترنيمة ، ")Charitie Lees Bancroft(  خطاياي" (شار�يت ليس بان�روفت

ترب�رنا بدمه   �ضمنيف السماء، و جالس ىلع عرشه أن �سوع ملكنا  و�قدر الراحة اليت تأتينا من معرفة ومع ذلك، 
ة ىلع األرض.  مللكوت اهللا ُ�دث أي فارق يف كفاحنا احلايل ضد اخلطيَّ   تأسيسها إذا اكن  و�ره، قد ال نزال نتساءل عمَّ 

 جواب الكتاب املقدس هو "نعم" مدو�ة! 

ْ�َقَذنَا"قد  اهللا  إن  
َ
 َملَُكوِت ابِْن َ�َبَِّتهِ   أ

َ
لَْمِة، َوَ�َقلَنَا إِىل لكوت اذلي  امل). إن انتقانلا إىل  ١٣:  ١  كولويس (  "ِمْن ُسلَْطاِن الظُّ

لقداسة. عندما جذبنا الروح القدس إىل اإليمان،  إىل اة ىلع سعينا ايلو� تداعيات حقيقيَّ  �سوع هل �سود عليه
  كمواطن�رنا يك نعيش ىلع قلو�نا وحرَّ  واالستبداديَّةة القاتلة م قبضة اخلطيَّ حطَّ باملسيح يف موته وقيامته،  احتدنا و

  سعداء ومتن� مللك امللوك. 

ر ال يع� نهاية جهود الشيطان إلاعدة تأ�يد سلطته علينا. فاتلجارب حرِّ و�طبيعة احلال، فإن هذا اخلروج المُ 
مانتنا. أ من األحيان العتداءات الشيطان ىلع إيماننا و و�ستسلمون يف كث�ٍ ون مستمرة، وال يزال املؤمنون يتعرثَّ 

ة  فعلينا أال ندع اخلطيَّ  علينا، �سود ة لم تعد لكننا لم نعد راعياه العاجز�ن، مستعبدين لقوى الظالم. ألن اخلطيَّ 
 ). ١٤-١٢: ٦ رومية�سود يف أجسادنا الفانية (

قوة روحه  ب ،)٤-١: ٣ لويس كو  ؛٦: ٢  أفسسيف السماء ( ُملكهلنا، ىلع عرش ثِّ ن يمألننا جالسون مع املسيح، رأسنا مَ 
   ونلبس  )٩-٥:  ٣  لويس كوالرش�رة (القدس يُمكننا أن نُميت اعدات القلب  

ً
صفات متلئة نعمة من ملكنا:   ها  منبدال

نَاةٍ " (
َ
فَاٍت، َولُْطًفا، َوتََواُضًعا، َووََداَعًة، َوُطوَل أ

ْ
ْحَشاَء َرأ

َ
  مة الظل ملكوت اهللا عن ملكوت  ). الصفات اليت تم�ِّ ١٢:  ٣"أ

ُقُدِس" (—
ْ
وِح ال  وعالقاتهم اآلن.   املؤمن� حياة  بل تم�ِّ آٍت.    لعرصليست  —)  ١٧  :١٤  رومية"بِرٌّ وََسَالٌم َوفََرٌح يِف الرُّ

سوا قد  ته، وقيامهموتو ،املسيح خدمةبقدر وضوح إعالن العهد اجلديد أن  إرصاره أن  نرى أيًضا اهللا  ملكوت  أسَّ
الروح   بواسطةبميالدنا من فوق    فيه  . لقد رأينا امللكوت ودخلنا بالاكملامللكوت    متمِّ سيُ اذلي  �يئه اثلا� هو وحده  

  ٢؛ ١٨، ١: ٤وثاوس تيم ٢( اآليت ملكوته إىل �خول ل. ومع ذلك ال يزال اهللا يدعو املؤمن� )٥-٣ :٣ حنا (يوالقدس 
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كورنثوس   ١(  املستقبليف  م�اثنا  ا  أيًض   هوة  ضد اخلطيَّ   احلايل كفاحنا    يرشد و�قوِّي   يامللكوت اذل إن  .  )١١:  ١بطرس  
 ). ٥: ٢؛ يعقوب ٥: ٥؛ أفسس ٢١: ٥؛ غالطية ٥٠: ١٥؛ ١١-٩: ٦

ىلع طول الطر�ق اذلي يقود مواط� امللكوت إىل م�اثنا ب�رثة  متناثرة اآلالم رنا رسل املسيح برصاحة من أن حذَّ 
  احلقيقة  هبولس و�رنابا خطواتهما إىل الكنا�س انلاشئة يف آسيا الصغرى، لم �فيا هذ  أاعد   عندما لملكوت.  لانلهايئ  
دين حديثًا اذلين اختربوا امليالد اثلا�، حيث اكنا:عن  املروعة  ْ�ُفَس اتلَّ  الُمجدَّ

َ
َداِن أ ْن يَثْبُتُوا  "�َُشدِّ

َ
الَِميِذ َو�َِعَظانِِهْم أ

ْن نَْدُخَل َملَُكوَت اِهللا"
َ
ُه بِِضيَقاٍت َكثَِ�ةٍ يَنْبيَِغ أ

نَّ
َ
إذا اكن يلع امللك املمسوح  ). ٢٢: ١٤(أعمال الرسل  يِف اِإليَماِن، َوأ

كيف يم�ن أن ي�ون  ف)، ١١: ١بطرس  ١؛ ٢٦: ٢٤(لوقا  املسيا�لكه إىل �د مُ األلم نفسه أن يمر من خالل 
من أجل املسيح  إن األلم الواقع،خالف ذلك بالنسبة نلا �ن اذلين بنعمة اهللا نتشارك يف م�اث �سوع املليك؟ يف 

  ). �س� الرش�ة يف الضيق ٥: ١�سالونييك  ٢؛ انظر ٥: ١٠(مىت   واتالسما ملكوت باآلب وعدهم  اذلين هو سمة الورثة 
 ). ٩: ١(رؤ�ا جنب ا إىل والرش�ة يف امللكوت جنبً 

اجلديد.  يف العهد  ا آثار عميقة ىلع عبادتنا كشعب اهللا  أيًض   ا ميجء �سوع امللك هلب  أىت حقيقة أن ملكوت اهللا قد  إن  
:  ١٣اآلتية (عرباني� ، �ن يف طر�قنا �و م�اثنا املليك، و� طر�قنا إىل املدينة الرب�َّةمن ناحية، مثل إرسائيل يف 

يقول اكتب   ة يف الرب�َّ  و�ن نرحتلمن ناحية أخرى، ). ٥- ١: ٢٢ اكمًال (رؤ�ا هيالًك  � ورشليم اجلديدة اليت)، أ١٤
ْد الرسالة إىل العرباني�: "

َ
تَيُْتْم ق

َ
 أ

َ
َماِو�َّةِ "َجبَِل ِصْهيَْوَن، وَ إِىل ورَُشِليَم السَّ

ُ
. أ يَحِّ

ْ
 َمِدينَِة اِهللا ال

َ
" و�فل العبادة بفرح  �ِىل

ْن قَابِلُوَن َملَُكوتًا َال يزََتَْعَزعُ " )،٢٤-٢٢:  ١٢(عرباني� 
َ

 . )٢٨ اآلية("  َو�

— اجتماعنا األسبويع يف ايلوم األول )، فإن ٦: ١٩؛ خروج ١: ٦(رؤ�ا إلهلنا   و�هنةً ملو�ً  كوننل افتُدينا ألننا 

حضور الروح   بواسطةمليك.  اجتماعهو، باإليمان ول�ن يف الواقع، —الرب" بقيامته يوم س اآلن باسم " كرَّ المُ 
دام  احلرب: خ عطايا من يده  نالالقدس �تمع أمام عرش ملكنا املنترص، نلمجد جالهل، و�تفل بانتصاره، ون

املسيح لك    يُن�ِّ اذلين من خالهلم  —م�  معلِّ وراعة،  ومبرش�ن،  وأنبياء،  و،  رسًال —  القدس مواهبالروح    أعطاهم
ة  سياديَّ  ة نعمباآلن يملك لك خدمة عبادة � عالمة ىلع أن �سوع ). ف ١٦-٨: ٤(أفسس  عضو من أعضاء جسده 

  ببهاء �يد.وسيعود 

(أعمال الرسل  ة يمنة امللكيَّ إىل اهلستعادة إرسائيل ايبحثون عن   ما زالوا حىت بعد موت �سوع وقيامته اكن تالميذه 
   لمحوا رفع أعينهم يلحيث ا، ل�ن امللك نفسه أظهر هلم أن آماهلم اكنت صغ�ة جدً )؛ ٦: ١

َ
انتشار ملكوته "إىِل

رِْض 
َ
قىَْص األ

َ
إعالنهم   ارتبط منذ ذلك احل�، ). ٤٧: ١٣؛ انظر أعمال الرسل ٦- ٥: ٤٩؛ يف إشارة إىل إشعياء ٨: ١" (أ
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قهبيسوع وما  وثيًقا ا عن ميجء امللكوت ارتباطً  ،  ٢٣: ٢٨؛ ٢٥: ٢٠؛ ٨: ١٩؛ ١٢: ٨(أعمال الرسل  وقيامتهيف موته  حقَّ
٣١  .( 

ٍة" يوحنا مللكوت الكهنة املفدي� "ِمْن لُكِّ قَِبيلٍَة َولَِساٍن وَشَ  ةرنا رؤ�ذكِّ تُ  مَّ
ُ
بأن أول ديلل أريض  )١٠-٩: ٥(رؤ�ا ْعٍب َوأ

َماِء" يف يوم  يف السماء�سوع  تلتو�ج َْت السَّ
َ

ٍة حت مَّ
ُ
(أعمال   مس�اخل اكن إعالن "َ�َظائِِم اِهللا" بلغات انلاس "ِمْن لُكِّ أ

اآلن عن يم� اهللا، اذلي   جتوَّ ة من عمل �سوع املسيح، المُ هذا االندفاع من الكرازة العامليَّ ). اكن ١١-٥: ٢الرسل 
ونَُه َو�َْسَمُعونَُه" (  ْ�تُُم اآلَن ُ�برِْصُ

َ
ي أ ِ

َّ
�ال خالص  ى تتو�ج هذا امللك إىل توسيع حدود ). أدَّ ٣٣ اآلية"َسَكَب هَذا اذل

 شعوب األرض.   لك ليشمليف مجيع أ�اء العالم املسيح 

َّ   دعوته ، يمكننا أن ننرش الُمضحيَّةنعمة امللك  عن طر�ق استعالنألن امللكوت قد جاء  َِفتُوا إِيلَ للجميع: "ِاتلْ
نَا اُهللا َولَيَْس آَخَر" 

َ
�ِّ أ

َ
رِْض، أل

َ
قَايِص األ

َ
يَع أ   القدوس  ثقة متلئة بالفرح أن روحه)، ب٢٢: ٤٥(إشعياء َواْخلُُصوا يَا مَجِ

 ستعالنباالبعد  يأِت ن امللكوت لم ة. وألو�ة واإليمان من خالل تلك اللكمة امللكيَّ إىل اتل  البرش�ذب لك أنواع 
، كما يليق �سفراء ُمبهجإىل القر�ب� وابلعيدين بإحلاح  ادلعوة هانلهايئ لغضب امللك العادل، �ب أن �مل هذ

 امللك. 

 

اكيلفورنيا. وهو  والية يف  لالهوت  �لية و�ستمنسرتبأستاذ فخري لالهوت العم� هو ادلكتور دينيس جو�سون 
 . )Walking with Jesus through His Word( "الس� مع �سوع من خالل لكمته" منها مؤلف العديد من الكتب 

 

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