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يتم فقولوا... متى صلَّ

َوُأِقيُم  بُّ  الرَّ َيُقوُل  َتْأِتي  اٌم  َأيَّ َها 

َمِلٌك  َفَيْمِلُك  ِبرٍّ  ُغْصَن  ِلَداُوَد 

ا َوَعْدالً ِفي اأَلْرِض  َوَيْنَجُح َوُيْجِري َحّقً

)إرميا 5:23(.

ليأِت ملكوتك.
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م� اأعظمه امتي�ز اأن ن�رصخ اإىل الرب ق�ئلني: »لي�أِت ملكوتك«، 

ة الله ال�رصمدية، اإذ اإنَّن�  ففي هذه الطلبة نحن ن�شرتك يف خطَّ

ذه. واحلقيقة املفرحة يف ذلك هي  ًط� و�شينفِّ نعلم اأنَّ للرب خمطَّ

ة، فتكون �شلواتن� ع�مالً  اأنه يريد اأن يجعلن� جزًءا من هذه اخلطَّ

�الً ب�لن�شبة اإىل جميئه، وذلك بح�شب اإرادته احلكيمة. فعَّ

ذ  �شتُنفَّ �شلواتن�  اأنَّ  على  ت�أكيًدا  يعطين�  اأنه  كم� 

و�شتُ�شتج�ب، اإذ اإنه� يف فكر الله وم�شيئته.

ال�رصب  خ�رج  تغرِّد  ب�شلوات  نهدره  وال  الوقت،  نُ�شيِّع  فال 

الكت�بي املعلَن، اإذ ال ف�ئدة منه�.

اأجل، كيف ميكن للموؤمن اأن ي�شلِّي �شالة غري كت�بية؟!

عطي لن� اأن نعرف 
ُ
هذا غري معقول وغري مقبول، الأنه قد اأ

ميلك  فَمن  يُعط،  فلم  الأوالئك   � اأمَّ ال�شموات  ملكوت  اأ�رصار 

الذين  نحن  ب�حلري  فكم   ، ي�شلَّ اأن  ميكن  ال  واخلريطة  البو�شلة 

معن� �ش�حب االأر�ض و�شيِّده�؟!

»لي�أِت ملكوتك« حتمل يف طيَّ�ته� حق�ئق، مل ولن يفهمه� 

دان وجود ملكوت، وملك، وقد  جميع الن��ض. ه�ت�ن الكلمت�ن توؤكِّ

اختربن� نحن، املخلَّ�شني، مْلكه على حي�تن�، وقدرته اإذ نقلن� من 

الظلمة اإىل ملكوت نوره العجيب.
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يف  ي�شوع  والرب  بيالط�ض  بني  ال�شهرية  املق�بلة  يف 

حول  احلق�ئق  بع�ض  لن�  تتَّ�شح   ،18 اال�شح�ح  يوحن�،   اإجنيل 

هذا امللكوت.

الع�مل،  هذا  من  لي�شت  مملكته  اأنَّ  لبيالط�ض  الرب  اأعلن 

ق عندم� يحبُّ االإن�ش�ن  ولي�ض كم� يعتقد البع�ض ب�أنه� �شتتحقَّ

اأخ�ه االإن�ش�ن وعندم� يعم اخلري وال�شالم اأر�شن� الزائلة هذه.

االألفي ومفهومن�  املُلك  ونحن، يف حديثن� هذا، ال نق�شد 

هو  عنين�ه  م�  لكن  ال،  اأم  م�شتقبلية  خ��شة  ح�لة  اأك�ن  عنه 

الت�أكيد على وجود ملكوت روحي يف ِكال احل�لتني، فهذه احلقيقة 

وا�شحة وال ميكن ت�أويله�.

ال�ش�أن  عظيم  ك�ن  مهم�  ملك  اأي  حتى  اأو  مملكة  اأيَّة 

لكن  له،  جوهرية  قيمة  فال  واأتب�ع،  رع�ي�  له  يكن  اإن مل  واجل�ه، 

امللكوت  لهذا  اأنَّ  وهي  قيِّمة  حقيقة  لن�  يُعلن  ي�شوع  الرب 

لَْو   . اْلَع�مَلِ َهَذا  ِمْن  لَْي�َشْت  »مَمْلََكتِي  يَ�ُشوُع:  َج�َب 
َ
»اأ ام،  خدَّ

 
ْ
لَِكي يَُج�ِهُدوَن  اِمي  ُخدَّ لََك�َن  اْلَع�مَلِ  َهَذا  ِمْن  مَمْلََكتِي  َك�نَْت 

ُهنَ�««  ِمْن  مَمْلََكتِي  لَْي�َشْت  االآَن  وَلَِكِن  اْليَُهودِ.  اإِىَل  �َشلََّم 
ُ
اأ الَ 

 

)يوحن� 36:18(.

للربِّ اأتب�ع يقتفون خط�ه، وم� هوؤالء اإالَّ املوؤمنون املَخلَّ�شون 

بدمه.
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فال يغب عن ذهنك اأيه� املوؤمن، ب�أنك ت�بع مللكوت �شم�وي 

اأبدي، وال تَدع اأمور احلي�ة وم�ش�كله� تلهي فكرك عن ذلك. هذا 

يد  ال�شَّ هو  وَملُكُه  الِقَدم،  منذ  مثبَّت  يتزعزع  ال  ث�بت  امللكوت 

م�شيئة  معرفة  تبداأ يف  نحن  تن�  ومهمَّ �شيء،  على كل  الق�در 

ق�ئلني  امل�شيئة  هذه  لتتم  وال�شالة  كلمته،  يف  املعلَنة  الله 

واإط�عة  هذه  امللكوت  ب�ش�رة  لن�رص  والعمل  ملكوتك«،  »لي�أِت 

ُدوُهْم  وََعمِّ َمِ 
ُ
االأ َجِميَع  وَتَْلِمُذوا  »َف�ْذَهبُوا  العظمى،  امل�أمورية 

»لَِكنَُّكْم   ،)19:28 )متى  اْلُقُد�ِض«  وَالرُّوِح  وَاالِْبِن  االآِب  بِ��ْشِم 

 الرُّوُح اْلُقُد�ُض َعلَْيُكْم وَتَُكونُوَن ِل �ُشُهودًا 
�َشتَنَ�لُوَن ُقوَّةً َمتَى َحلَّ

ْر�ِض« 
َ
االأ ْق�َشى 

َ
اأ وَاإِىَل  �ِمرَةِ  وَال�شَّ َِّة  اْليَُهودِي ُكلِّ  ويَِف  ورُ�َشلِيَم 

ُ
اأ يِف 

 

)اأعم�ل الر�شل 8:1(.

ن  يف عمق هذه الطلبة حق�ئق كت�بية اأرادن� امل�شيح اأن نتيقَّ

منه�، وهي:

ل:ً �ضرورة توجيه اأنظارنا اإىل الأعايل اأوَّ

اإلين�،  ب�لن�شبة  ة  م��شَّ ح�جة  الأنه  منه،  بدَّ  ال  اأمر  هذا 

 والأنه اأمر من الرب لن�. واإذا اأردن� تربير هذه ال�رصورة، فيكون ذلك 

ل�شببني اأ�ش��شيني:
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لأننا نحن من هناك �أ. 

نحن اأبن�ء امللكوت ال�شم�وي، كم� اأنَّ اأب�ن� هو �شم�وي، وهو 

ه اأنظ�رن� اإىل ال�شم�ء اإىل فوق، فنكون ن�ظرين اإىل  يريدن� اأن نوجِّ

له. والأنن� من فوق، فطلبتن� يجب اأن تنح�رص يف  رئي�ض االإمي�ن ومكمِّ

ال�شموي�ت، وعندم� ن�شلِّي هذه ال�شالة تكون اأفك�رن� منح�رصة 

مب� هو لله ومبلكوته، ب�أ�شلن� ومرجعن� النه�ئي.

تنفيذه�،  ي�شهل  الطلبة  هذه  اأنَّ  املوؤمن  اأيه�  تظن  قد 

وهويَّتن�  ب�نتم�ءاتن�  نلتهي  م�  كثريًا  لذلك.  مغ�ير  الواقع  لكن 

وعرقن� وط�ئفتن� متن��شني اأنن� ل�شن� من هذا الع�مل، متغ�فلني 

عن اأهمية اأن نرفع روؤو�شن� اإىل فوق لكي ننظر اإىل جم�ل الرب 

ونتفرَّ�ض يف هيكله.

االأر�ض.  هذه  اأبن�ء  وبني  بينن�  الفرق  حقيقة  نن�شى  فال 

فيلبي  ر�ش�لة  من  ع�رص  الت��شع  والعدد  الث�لث  ف�الإ�شح�ح 

� نحن ف�شريتن� هي  ي�شفهم ب�أنهم يفتكرون يف االأر�شي�ت، واأمَّ

يف ال�شم�وي�ت.

يت�ش�به�ن  اأنهم�  والزوان، فمع  القمح  بني  التم�يز كبري  اإنَّ 

كثريًا، ورغم اأنهم� مزروع�ن ومرتوك�ن بج�نب بع�شهم�، ف�إنهم� 

مل ولن يكون� ملرَّة واحدة مت�ش�ويني اأو متَّحدين.
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لأنه من هناك ياأتي خال�صنا ب. 

الف�ئقة،  امل�شيح  نعمة  ظهرت  ال�شم�ء  من  هن�ك  فمن 

وحرَّرتن� من �شلط�ن الظلمة واإبلي�ض ومن عبودية اخلطية، واالأمر 

مل ينتِه عند هذا احلد، ف�مللكوت ال�شم�وي نف�شه يعينن� على 

واالأ�رصار  االأر�ض  وف�ش�د  الف�ين  اجل�شد  حم�ربة  يف  االأر�ض  هذه 

الرب،  هو  وخال�شن�  تر�شن�  الأنَّ  واالأوج�ع،  وال�شيق�ت  واالأمرا�ض 

ف على خ�ئفيه كم� االأب 
َّ
فعليه نتَّكل الأنه يعتني بن�، وهو يرتاأ

على بنيه.

في� مع�رص املوؤمنني لرنفع روؤو�شن� اإىل فوق الأنَّ من هن�ك ي�أتي 

عونن� وخال�شن�.

ثانًيا: �ضرورة العمل لأجل هذا امللكوت

اإذا كنَّ� اأبن�ء امللكوت وامللك، فم�ذا نحن ف�علون الأجله؟ يعلم 

اأو  اأنَّ الكثري من الق�دة يجمعون رع�ي�هم يف مظ�هرات  اجلميع 

�شبيل  يف  واال�شتم�تة  التجنُّد  على  يحّثوهم  تعبئة  حمالت 

ق�شية م�. كذلك يقول الرب لن�، قفوا وقولوا، »لي�أِت ملكوتك«. 

»توبوا،  املعمدان:  يوحن�  ق�له  مب�  ذلك  ونربط  االأمر  ذ  نُنفِّ عندم� 

الأنه قد اقرتب ملكوت ال�شم�وات« )مّتى 2:3(، ومب� ق�له ي�شوع، 
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بِ�الإِجْنِيِل«  وَاآِمنُوا  َفتُوبُوا  اللَِّه  َملَُكوُت  وَاْقرَتََب  الزََّم�ُن  َكَمَل  »َقْد 

)مرق�ض 15:1(، وهو يطوف يف القرى واملدن يعلِّم ويكرز بب�ش�رة 

تن�. ف�لرتابط وا�شح بني الكرازة  امللكوت، ندرك حينئٍذ م�هية مهمَّ

امللكوت، ويظهر  الب�ش�رة وجميء  االأزمنة، وبني  ونه�ية  ب�مل�شيح 

ذلك ب�شكل جلي يف اإجنيل متى حيث اأنَّ قبل نه�ية االأي�م، »يُكرز 

االأم. ثم  امللكوت هذه يف كل امل�شكونة �شه�دة جلميع  بب�ش�رة 

ر  نتذكَّ ال�شالة،  هذه  نتلو   � فلمَّ  .)14:24 )متى  املنتهى«  ي�أتي 

م�هيَّة م�أموريتن�، ون�شعر بتق�شرين�.

الربودة  يف  فقط  تكمن  ال  هذه  اأي�من�  يف  اخلطورة  لكن 

ى ذلك اإىل اأمور اأعمق واأ�شّد  الروحية من جهة الكرازة، بل تتعدَّ

خطرًا، اإذ يتعلَّق املو�شوع ب�لوالء. فرغم اأنَّ الكت�ب �ش�رم ووا�شح 

جت�ه مه�من� الروحية، يتغ�فل الكثريون عن ذلك ويعطون وقتهم 

خرى.
ُ
ووالئهم ململكة اأخرى ولق�شية اأ

حذارِ من ذلك، لننتبه اأن ال يكون م�شرين� مثل اأولئك الذين 

ة  تكلَّم عنهم ي�شوع، »اإنَّ ملكوت الله يُنزع منكم ويُعطى الأمَّ

تعمل اأثم�ره« )متى 43:21(. ال نظننَّ اأنَّ اأحًدا ق�در على اال�شتمرار 

ك�ن  ممَّن  كثريون  هن�ك  النت�ئج.  ل  حتمُّ دون  من  الطريق  هذه  يف 

مل  لكنهم  ويح�ربوا،  ويدافعوا  الراية  يحملوا  اأن  بهم  يُفرت�ض 

ة اأخرى. الرب يريد  عطيت الأمَّ
ُ
ة منهم واأ يفعلوا، ف�نتُزعت املهمَّ

ة اليهودية مل تُثمر  جنودًا يعملون يف ملكوته، ال متفرِّجني. االأمَّ

فن�لت عق�به�، فكم ب�حلري نحن؟ اإذًا، االأمر يحت�ج اإىل تعٍب وجدٍّ 
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َقْمتُُكْم لِتَْذَهبُوا 
َ
نَ� اْخرَتْتُُكْم وَاأ

َ
ْنتُُم اْخرَتُْتُويِن بَْل اأ

َ
واجته�د، »لَْي�َض اأ

َطلَْبتُْم  َم�  ُكلَّ  االآُب  يُْعِطيَُكُم   
ْ
لَِكي ثََمرُُكْم  وَيَُدوَم  بِثََمرٍ  تُوا 

ْ
وَتَ�أ

بِ��ْشِمي« )يوحن� 16:15(.

�شي�أتون  كثريين  »اإنَّ  متى،  اإجنيل  يف  عينه  احلديث  ويتكرَّر 

من امل�ش�رق واملغ�رب ويتَّكئون مع اإبراهيم واإ�شح�ق ويعقوب يف 

الظلمة  اإىل  فيُطرحون  امللكوت  اأبن�ء   � واأمَّ ال�شم�وات،  ملكوت 

اخل�رجية...« )متى 8: 11 و12(.

وجتدر االإ�ش�رة هن� اإىل اأنَّ مو�شوع اخل�ش�رة ب�لن�شبة للموؤمن 

طبًع�،  للخال�ض  خ�ش�رة  لي�شت  هي  التجنُّد  اأبى  الذي  د  املتجدِّ

لوق�  اأخربن�  االأبدية.  ويف  هن�  واالأك�ليل،  والتعزي�ت  للربك�ت  بل 

اأتى  الذي  بطر�ض  عن  اإجنيله  من  ع�رص  الث�من  االإ�شح�ح  يف 

وتبعن�ك«  �شيء  كل  تركن�  قد  نحن  »ه�  له،  وق�ل  امل�شيح  اإىل 

ْو وَالَِدْيِن 
َ
َحٌد تَرََك بَْيتً� اأ

َ
ُقوُل لَُكْم: اإِْن لَْي�َض اأ

َ
ف�أج�به ي�شوع: »احْلَقَّ اأ

يِف  ُخُذ 
ْ
وَيَ�أ اإِالَّ  الله،  َملَُكوِت  ْجِل 

َ
اأ ِمْن  ْوالَدًا 

َ
اأ ْو 

َ
اأ ةً 

َ
اْمرَاأ وِ 

َ
اأ اإِْخَوةً  ْو 

َ
اأ

بَِديََّة« 
َ
االأ احْلَيَ�ةَ  االآتِي  ْهرِ  الدَّ ويَِف  َكثرِيَةً  �ْشَع�ًف� 

َ
اأ الزََّم�ِن  َهَذا 

 

)لوق� 29:18 و30(.

ف�لربُّ يرى عمل عبيده وجهدهم وهو يك�فئ. لذا يجب اأن 

ال نهتم ب�شيء بل نطلب ملكوت الله وبرَّه وكل االأمور االأخرى 

نه� ذلك االإله اجلوَّاد الكرمي. �شيوؤَمِّ

ق�ل  الذين  واالآخرين  وي�شط�ض  مبرق�ض  فلنت�شبَّه  وعليه 
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الر�شول بول�ض عنهم، »َهوؤُالَِء ُهْم وَْحَدُهُم اْلَع�ِملُوَن َمِعي مِلَلَُكوِت 

اللِه...« )كولو�شي 11:4(.

ولنجتهد يف ملكوت الرب ونن�شى اأيَّة ق�شية اأخرى، ولن�رصخ 

تفعل  وعندم�  ملكوتك(.  )لي�أِت  الرب«  اأيُّه�  »تع�ل  ق�ئلني:  اإليه 

الق�ئل يف  ال�شوت  ذاك  واأِطع  بخ�شوع  �شِغ 
َ
اأ املَفدي،  اأيه�  ذلك 

اأعم�قك: »اإعمل يف كرمي.«

ثالًثا: �ضرورة انتظار اململكة التي ل تزول

قد منرُّ يف �شع�ب و�شيق�ت يف هذه احلي�ة، وذلك اأمر متوقَّع 

اإذ اإنَّ ال�شيِّد �شبق واأخربن� ب�أنه �شيكون لن� �شيق يف هذا الع�مل. 

ف�حلي�ة غ�لبً� م� ت�شعن� حتت �شغوط، وقد يبدو لن� اأنَّ بيالط�ض 

هو الذي ميلك وقي�رص هو الذي يحكم، واأْن ال عدل وال حق، واأنَّ 

يدين  اأن  العتيد  لكن  ويزدهرون،  بن�ش�ط  يعملون  اإبلي�ض  اأبن�ء 

يًّ�، 
ل االأو�ش�ع كلِّ االأحي�ء واالأموات �شي�أتي، وعند ظهوره �شتتبدَّ

و�شيُقلب الدوالب. »... يقيم اإله ال�شم�وات مملكة لن تنقر�ض اأبًدا، 

اآخر، وت�شحق وتُفني كل هذه املم�لك  وملُكه� ال يرُتك ل�شعب 

وهي تثبت اإىل االأبد« )داني�ل 44:2(.

ب�لن�  ويطمئن  قلوبن�  ت�شرتيح  حيث  حقيقة  اأروعه�  م� 

رئي�ض  اأو  ملك  الأي  نخ�شع  ولن  االأبد  اإىل  �شيملك  الرب  اأنَّ  اإىل 
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�شواه، هو وحده يبقى ويدوم. يُكمل داني�ل فيخربن� اأنَّ قدمي االأي�م 

ي�شني. عندم� يجل�ض  )امل�شيح( �شيعطي امللكوت وعظمته للقدِّ

على كر�شي جمده، �شيميِّزن� عن االآخرين، ويقول لن�: »تع�لوا ي� 

مب�ركي اأبي رِثوا امللكوت املُعد لكم منذ ت�أ�شي�ض الع�مل« )متى 

34:25(. م� اأبدعه� كلم�ت تخرج من فم احلبيب، فتخرق نفو�شن�، 

وتُن�شين� كل التعب واملع�ن�ة واالإه�ن�ت يف هذه احلي�ة. قد يزعجن� 

ي بيدره، و�شيُظِهر  ي�أتي امل�شيح �شيُنقِّ االأ�رصار االآن لكن حينم� 

ن� مثل الظهرية. حقَّ

اإنَّ الكت�ب يعدن� ب�لنه�ية ال�شعيدة وب�أمور مبهجة ومفرحة. 

ذٌُن ومََلْ يَْخُطْر 
ُ
»بَْل َكَم� ُهَو َمْكتُوٌب: »َم� مَلْ تَرَ َعنْيٌ ومََلْ تَ�ْشَمْع اأ

)1كورنثو�ض  يُِحبُّونَُه««  لِلَِّذيَن  اللُه  هُ  َعدَّ
َ
اأ َم�  اإِْن�َش�ٍن:  بَ�ِل  َعلَى 

2:9(. هن�ك ال دموع وال حزن وال بك�ء، بل فرح و�شالم مع الله. 

ملكوت  ك�ل�شم�ض يف  �شنُ�شيء  هن�ك  ح�ليًّ�،  ُمتَعبني  كن�  اإذا 

املجيدة  النه�ية  ن من حقيقة  يتيقَّ الذي  للموؤمن  اأبين�. طوبى 

 

التي تنتظره. 

وال  ب�شرب  ذلك  لنُقل  ملكوتك«،  »لي�أِت  له  نقول  عندم� 

ر الأنه »اإن كنََّ� ن�شرب ف�شنملك اأي�ًش� معه.« اإنَّ َمن يقول:  بتذمُّ

اإىل  الظلمة  مع�شكر  من  ينتقل  مل  وهو  ملكوتك«  »لي�أِت 

مع�شكر النور، ي�شلِّي الأجل نه�يته االأليمة ويت�رصَّع الأجل خ�تة 

 

حي�ته احلزينة.
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لنُقل هذه الكلم�ت بثقة لكيم� تُ�شبح هذه الوعود حقيقة 

هذه  جميًع�  فيه  �شن�شمع  الذي  الوقت  و�شي�أتي  ملمو�شة، 

ِّنَ� وََم�ِشيِحِه، َف�َشيَْملُِك اإِىَل  الكلم�ت »َقْد �َش�رَْت مَمَ�لُِك اْلَع�مَلِ لِرَب

بَِد االآبِِديَن« )روؤي� يوحن� 11: 15(.
َ
اأ




