ا
ل
ه
د
األس ف
م
ى

متى َّ
صليتم فقولوا...

ليأت ملكوتك
ِ

.

ام تَ ْأتِ ي َي ُق ُ
يم
َها َأ َّي ٌ
الر ُّب َو ُأ ِق ُ
ول َّ
او َد
لِ َد ُ

ُغ ْص َن ِب ٍّر

ك َم ِل ٌ
َف َي ْم ِل ُ
ك

َو َي ْن َج ُح َو ُي ْج ِري َح ّ ًقا َو َع ْدال ً ِفي َ
ض
األ ْر ِ
(إرميا .)5:23

ما �أعظمه امتياز �أن ن�رصخ �إىل الرب قائلني« :لي� ِ
أت ملكوتك»،

َّ
خطة الله ال�رسمدية� ،إذ �إنَّنا
ففي هذه الطلبة نحن ن�شرتك يف
خمط ً
َّ
طا و�سينفِّ ذه .واحلقيقة املفرحة يف ذلك هي
نعلم �أ َّن للرب

اخلطة ،فتكون �صلواتنا عامال ً
َّ
�أنه يريد �أن يجعلنا جز ًءا من هذه
ف َّعاال ً بالن�سبة �إىل جميئه ،وذلك بح�سب �إرادته احلكيمة.
كما �أنه يعطينا ت�أكي ًدا على �أ َّن �صلواتنا �ستُنفَّذ

و�ستُ�ستجاب� ،إذ �إنها يف فكر الله وم�شيئته.

فال نُ�ضيِّع الوقت ،وال نهدره ب�صلوات تغرِّد خارج ال�رسب
الكتابي املعلَن� ،إذ ال فائدة منها.
�أجل ،كيف ميكن للم�ؤمن �أن ي�صلِّي �صالة غري كتابية؟!
هذا غري معقول وغري مقبول ،لأنه قد �أُعطي لنا �أن نعرف

فمن ميلك
�أ�رسار ملكوت ال�سموات �أ َّما لأوالئك فلم يُعط،
َ
َّ
ي�ضل ،فكم باحلري نحن الذين
البو�صلة واخلريطة ال ميكن �أن
معنا �صاحب الأر�ض و�سيِّدها؟!

«لي� ِ
أت ملكوتك» حتمل يف طيَّاتها حقائق ،مل ولن يفهمها
جميع النا�س .هاتان الكلمتان ت� ِّؤكدان وجود ملكوت ،وملك ،وقد

اختربنا نحن ،املخلَّ�صني ،م ْلكه على حياتنا ،وقدرته �إذ نقلنا من
الظلمة �إىل ملكوت نوره العجيب.
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يف املقابلة ال�شهرية بني بيالط�س والرب ي�سوع يف

�إجنيل يوحنا ،اال�صحاح  ،18تتَّ�ضح لنا بع�ض احلقائق حول
هذا امللكوت.

�أعلن الرب لبيالط�س �أ َّن مملكته لي�ست من هذا العامل،

يحب الإن�سان
ولي�س كما يعتقد البع�ض ب�أنها �ستتحقَّق عندما
ُّ

�أخاه الإن�سان وعندما يعم اخلري وال�سالم �أر�ضنا الزائلة هذه.

ونحن ،يف حديثنا هذا ،ال نق�صد املُلك الألفي ومفهومنا

عنه �أكان حالة خا�صة م�ستقبلية �أم ال ،لكن ما عنيناه هو

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

وا�ضحة وال ميكن ت�أويلها.

�أيَّة مملكة �أو حتى �أي ملك مهما كان عظيم ال�ش�أن

واجلاه� ،إن مل يكن له رعايا و�أتباع ،فال قيمة جوهرية له ،لكن
الرب ي�سوع يُعلن لنا حقيقة قيِّمة وهي �أ َّن لهذا امللكوت
َ
�سو ُع« :ممَ ْلَ َ
ت ِم ْن َهذَا ا ْل َعالمَ ِ .ل َ ْو
�س ْ
كتِي ل َ ْي َ
اب ي َ ُ
خ َّدام�« ،أ َج َ

جا ِه ُدو َن ل ِ َ
كتِي ِم ْن َهذَا ا ْل َعالمَ ِ ل َ َ
ت ممَ ْلَ َ
ك ْي
كا َن ُ
َكان َ ْ
خ َّدا ِمي ي ُ َ
ُ
هودِ .وَل َ ِ
ت ممَ ْلَ َ
كتِي ِم ْن ُهنَا»»
م ِ�إلىَ ا ْليَ ُ
�س ْ
كنِ الآ َن ل َ ْي َ
ال َ �أ َ
�سلَّ َ
(يوحنا .)36:18

املخلَّ�صون
للرب �أتباع يقتفون خطاه ،وما ه�ؤالء �إال َّ امل�ؤمنون َ
ِّ

بدمه.
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فال يغب عن ذهنك �أيها امل�ؤمن ،ب�أنك تابع مللكوت �سماوي

�أبدي ،وال ت َدع �أمور احلياة وم�شاكلها تلهي فكرك عن ذلك .هذا

امللكوت ثابت ال يتزعزع مثبَّت منذ ِ
الق َدم ،و َم ُ
ال�سيد
لك ُه هو
َّ

ومهمتنا نحن تبد�أ يف معرفة م�شيئة
القادر على كل �شيء،
َّ
الله املعلَنة يف كلمته ،وال�صالة لتتم هذه امل�شيئة قائلني

«لي� ِ
أت ملكوتك» ،والعمل لن�رش ب�شارة امللكوت هذه و�إطاعة

امل�أمورية العظمى« ،فَا ْذ َهبُوا وَت َ ْل ِمذُوا َج ِمي َع الأُ مَم ِ وَ َع ِّم ُدو ُه ْم
�س» (متى « ،)19:28ل َ ِ
كنَّ ُ
ا�سمِ ال ِ
ق ُد ِ
ك ْم
وح ا ْل ُ
آب وَاال ِ ْبنِ وَالر ُّ ِ
بِ ْ

�ستَنَالُو َن ق َُّوةً َمتَى َح َّ
ك ْم وَت َ ُ
�س َعلَ ْي ُ
كونُو َن يِل ُ
هودًا
ح ا ْل ُ
�ش ُ
ل الرُّو ُ
ق ُد ُ
َ
َ
ك ِّ
يم وَفيِ ُ
�صى الأَ ْر ِ
فيِ �أُور ُ َ
�ض»
ل ا ْليَ ُ
ال�سا ِمرَةِ وَ�إِلىَ �أقْ َ
هودِي َّ ِة وَ َّ
�شلِ َ
(�أعمال الر�سل .)8:1

يف عمق هذه الطلبة حقائق كتابية �أرادنا امل�سيح �أن نتيقَّن

منها ،وهي:

�أ َّوال� ً:ضرورة توجيه �أنظارنا �إىل الأعايل
ما�سة بالن�سبة �إلينا،
هذا �أمر ال ب َّد منه ،لأنه حاجة
َّ

ولأنه �أمر من الرب لنا .و�إذا �أردنا تربير هذه ال�رضورة ،فيكون ذلك
ل�سببني �أ�سا�سيني:
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لأننا نحن من هناك

�أ.

نحن �أبناء امللكوت ال�سماوي ،كما �أ َّن �أبانا هو �سماوي ،وهو

نوجه �أنظارنا �إىل ال�سماء �إىل فوق ،فنكون ناظرين �إىل
يريدنا �أن
ِّ

ومكمله .ولأننا من فوق ،فطلبتنا يجب �أن تنح�رص يف
رئي�س الإميان
ِّ
ال�سمويات ،وعندما ن�صلِّي هذه ال�صالة تكون �أفكارنا منح�رصة

مبا هو لله ومبلكوته ،ب�أ�صلنا ومرجعنا النهائي.

قد تظن �أيها امل�ؤمن �أ َّن هذه الطلبة ي�سهل تنفيذها،

لكن الواقع مغاير لذلك .كثريًا ما نلتهي بانتماءاتنا وهويَّتنا

وعرقنا وطائفتنا متنا�سني �أننا ل�سنا من هذا العامل ،متغافلني
عن �أهمية �أن نرفع ر�ؤو�سنا �إىل فوق لكي ننظر �إىل جمال الرب
ونتفرَّ�س يف هيكله.

فال نن�سى حقيقة الفرق بيننا وبني �أبناء هذه الأر�ض.

فالإ�صحاح الثالث والعدد التا�سع ع�رش من ر�سالة فيلبي
ي�صفهم ب�أنهم يفتكرون يف الأر�ضيات ،و�أ َّما نحن ف�سريتنا هي

يف ال�سماويات.

�إ َّن التمايز كبري بني القمح والزوان ،فمع �أنهما يت�شابهان

كثريًا ،ورغم �أنهما مزروعان ومرتوكان بجانب بع�ضهما ،ف�إنهما
مل ولن يكونا ملرَّة واحدة مت�ساويني �أو متَّحدين.
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ب .لأنه من هناك ي�أتي خال�صنا
فمن هناك من ال�سماء ظهرت نعمة امل�سيح الفائقة،

وحرَّرتنا من �سلطان الظلمة و�إبلي�س ومن عبودية اخلطية ،والأمر
مل ينت ِه عند هذا احلد ،فامللكوت ال�سماوي نف�سه يعيننا على

هذه الأر�ض يف حماربة اجل�سد الفاين وف�ساد الأر�ض والأ�رشار

والأمرا�ض وال�ضيقات والأوجاع ،لأ َّن تر�سنا وخال�صنا هو الرب،
فعليه نتَّكل لأنه يعتني بنا ،وهو يرت�أَّف على خائفيه كما الأب
على بنيه.

فيا مع�رش امل�ؤمنني لرنفع ر�ؤو�سنا �إىل فوق لأ َّن من هناك ي�أتي

عوننا وخال�صنا.

ثان ًيا� :ضرورة العمل لأجل هذا امللكوت
�إذا كنَّا �أبناء امللكوت وامللك ،فماذا نحن فاعلون لأجله؟ يعلم

اجلميع �أ َّن الكثري من القادة يجمعون رعاياهم يف مظاهرات �أو

حمالت تعبئة يحثّوهم على التجنُّد واال�ستماتة يف �سبيل
ق�ضية ما .كذلك يقول الرب لنا ،قفوا وقولوا« ،لي� ِ
أت ملكوتك».

عندما نُنفِّ ذ الأمر ونربط ذلك مبا قاله يوحنا املعمدان« :توبوا،

لأنه قد اقرتب ملكوت ال�سماوات» (م ّتى  ،)2:3ومبا قاله ي�سوع،
الهدف األسمى
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«ق َْد َك َم َ
ب َملَ ُ
وت اللَّ ِه َفتُوبُوا وَ�آ ِمنُوا بِالإِنجْ ِيلِ »
ك ُ
ل الزَّ َما ُن وَاقْ ترَ َ َ
(مرق�س  ،)15:1وهو يطوف يف القرى واملدن يعلِّم ويكرز بب�شارة

مهمتنا .فالرتابط وا�ضح بني الكرازة
امللكوت ،ندرك حينئ ٍذ ماهية
َّ

بامل�سيح ونهاية الأزمنة ،وبني الب�شارة وجميء امللكوت ،ويظهر
ذلك ب�شكل جلي يف �إجنيل متى حيث �أ َّن قبل نهاية الأيام« ،يُكرز

بب�شارة امللكوت هذه يف كل امل�سكونة �شهادة جلميع الأمم .ثم
َّ
نتذكر
فلما نتلو هذه ال�صالة،
ي�أتي املنتهى» (متى .)14:24
َّ
ماهيَّة م�أموريتنا ،ون�شعر بتق�صرينا.

لكن اخلطورة يف �أيامنا هذه ال تكمن فقط يف الربودة

أ�شد
الروحية من جهة الكرازة ،بل تتع َّدى ذلك �إىل �أمور �أعمق و� ّ
خطرًا� ،إذ يتعلَّق املو�ضوع بالوالء .فرغم �أ َّن الكتاب �صارم ووا�ضح

جتاه مهامنا الروحية ،يتغافل الكثريون عن ذلك ويعطون وقتهم
ووالئهم ململكة �أخرى ولق�ضية �أُخرى.
حذار ِ من ذلك ،لننتبه �أن ال يكون م�صرينا مثل �أولئك الذين

تكلَّم عنهم ي�سوع�« ،إ َّن ملكوت الله يُنزع منكم ويُعطى لأ َّمة

نن �أ َّن �أح ًدا قادر على اال�ستمرار
تعمل �أثماره» (متى  .)43:21ال نظ َّ
حتمل النتائج .هناك كثريون ممَّن كان
يف هذه الطريق من دون
ُّ

يُفرت�ض بهم �أن يحملوا الراية ويدافعوا ويحاربوا ،لكنهم مل
املهمة منهم و�أُعطيت لأ َّمة �أخرى .الرب يريد
يفعلوا ،فانتُزعت
َّ

جنودًا يعملون يف ملكوته ،ال متفرِّجني .الأ َّمة اليهودية مل تُثمر
ٍ
تعب وج ٍّد
فنالت عقابها ،فكم باحلري نحن؟ �إذًا ،الأمر يحتاج �إىل

78

َ
ك ْم وَ�أَق َْمتُ ُ
اخترَ ْت ُ ُ
ك ْم لِتَذْ َهبُوا
اخترَ ْتمُ ُونيِ ب َ ْل �أَنَا ْ
م ْ
واجتهاد« ،ل َ ْي َ
�س �أ ْنتُ ُ
ك ْي ي ُ ْع ِ
ل َما َ
ك َّ
آب ُ
طيَ ُ
ك ْم ل ِ َ
وَتَ�أْتُوا بِث ََمرٍ وَي َ ُدو َم ث ََمر ُ ُ
طلَ ْبتُ ْم
م ال ُ
ك ُ
ا�س ِمي» (يوحنا .)16:15
بِ ْ

ويتكرَّر احلديث عينه يف �إجنيل متى�« ،إ َّن كثريين �سي�أتون
من امل�شارق واملغارب ويتَّكئون مع �إبراهيم و�إ�سحاق ويعقوب يف

ملكوت ال�سماوات ،و�أ َّما �أبناء امللكوت فيُطرحون �إىل الظلمة
اخلارجية( »...متى  11 :8و.)12
وجتدر الإ�شارة هنا �إىل �أ َّن مو�ضوع اخل�سارة بالن�سبة للم�ؤمن

املتج ِّدد الذي �أبى التجنُّد هي لي�ست خ�سارة للخال�ص طب ًعا،
بل للربكات والتعزيات والأكاليل ،هنا ويف الأبدية� .أخربنا لوقا

يف الإ�صحاح الثامن ع�رش من �إجنيله عن بطر�س الذي �أتى

�إىل امل�سيح وقال له« ،ها نحن قد تركنا كل �شيء وتبعناك»
�س �أَ َح ٌد تَرَ َ
ق �أَقُو ُل ل َ ُ
ك ب َ ْيتًا �أَ ْو وَال ِ َد ْينِ
ف�أجابه ي�سوع« :الحْ َ َّ
ك ْم� :إ ِْن ل َ ْي َ
َ
َ
ك ِ
امرَ َ�أةً َ�أ ْو �أَ ْوالَدًا ِم ْن �أَ ْجلِ َملَ ُ
وت الله� ،إِال َّ وَيَ�أْ ُ
خ ُذ فيِ
�أ ْو �إ ِْخ َوةً �أوِ ْ
�ض َعافًا َكثِريَةً وَفيِ ال َّد ْهرِ الآتِي الحْ َيَاةَ الأَب َ ِديَّةَ»
َهذَا الزَّ َما ِن �أَ ْ
(لوقا  29:18و.)30

فالرب يرى عمل عبيده وجهدهم وهو يكافئ .لذا يجب �أن
ُّ

ال نهتم ب�شيء بل نطلب ملكوت الله وبرَّه وكل الأمور الأخرى
اجلواد الكرمي.
�سي َ�ؤ ِّمنها ذلك الإله
َّ
وعليه فلنت�شبَّه مبرق�س وي�سط�س والآخرين الذين قال
الهدف األسمى
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ك ِ
م ا ْل َعا ِملُو َن َم ِعي لمِ َلَ ُ
وت
الر�سول بول�س عنهمَ « ،ه�ؤُال َ ِء ُه ْم وَ ْح َد ُه ُ
الل ِه( »...كولو�سي .)11:4

ولنجتهد يف ملكوت الرب ونن�سى �أيَّة ق�ضية �أخرى ،ولن�رصخ

�إليه قائلني« :تعال �أيُّها الرب» (لي� ِ
أت ملكوتك) .وعندما تفعل
ذلك �أيها املَفدي� ،أَ�ص ِغ بخ�شوع و� ِ
أطع ذاك ال�صوت القائل يف
�أعماقك�« :إعمل يف كرمي».

ثال ًثا� :ضرورة انتظار اململكة التي ال تزول
قد منر ُّ يف �صعاب و�ضيقات يف هذه احلياة ،وذلك �أمر متوقَّع

�إذ �إ َّن ال�سيِّد �سبق و�أخربنا ب�أنه �سيكون لنا �ضيق يف هذا العامل.

فاحلياة غالبًا ما ت�ضعنا حتت �ضغوط ،وقد يبدو لنا �أ َّن بيالط�س
هو الذي ميلك وقي�رص هو الذي يحكم ،و� ْأن ال عدل وال حق ،و�أ َّن
�أبناء �إبلي�س يعملون بن�شاط ويزدهرون ،لكن العتيد �أن يدين

الأحياء والأموات �سي�أتي ،وعند ظهوره �ستتب َّدل الأو�ضاع كلِّيًّا،
و�سيُقلب الدوالب ...« .يقيم �إله ال�سماوات مملكة لن تنقر�ض �أب ًدا،

ُ
وملكها ال يُرتك ل�شعب �آخر ،وت�سحق وتُفني كل هذه املمالك

وهي تثبت �إىل الأبد» (دانيال .)44:2

ما �أروعها حقيقة حيث ت�سرتيح قلوبنا ويطمئن بالنا

�إىل �أ َّن الرب �سيملك �إىل الأبد ولن نخ�ضع لأي ملك �أو رئي�س
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�سواه ،هو وحده يبقى ويدوم .يُكمل دانيال فيخربنا �أ َّن قدمي الأيام
(امل�سيح) �سيعطي امللكوت وعظمته للق ِّدي�سني .عندما يجل�س

على كر�سي جمده� ،سيميِّزنا عن الآخرين ،ويقول لنا« :تعالوا يا
مباركي �أبي ر ِثوا امللكوت املُعد لكم منذ ت�أ�سي�س العامل» (متى

 .)34:25ما �أبدعها كلمات تخرج من فم احلبيب ،فتخرق نفو�سنا،
وتُن�سينا كل التعب واملعاناة والإهانات يف هذه احلياة .قد يزعجنا

الأ�رشار الآن لكن حينما ي�أتي امل�سيح �سيُنقِّ ي بيدره ،و�سيُظهِ ر
حقَّنا مثل الظهرية.

�إ َّن الكتاب يعدنا بالنهاية ال�سعيدة وب�أمور مبهجة ومفرحة.
�س َم ْع �أُذ ُ ٌن وَلمَ ْ ي َ ْخ ُ
ط ْر
وبَ « :ما لمَ ْ تَرَ عَينْ ٌ وَلمَ ْ ت َ ْ
«ب َ ْل َك َما ُه َو َم ْكتُ ٌ
َ
ين ي ُ ِ
حبُّون َ ُه»» (1كورنثو�س
�سانٍَ :ما �أ َع َّدهُ الل ُه لِلَّ ِذ َ
َعلَى بَا ِل �إِ ْن َ

 .)2:9هناك ال دموع وال حزن وال بكاء ،بل فرح و�سالم مع الله.
تعبني حاليًّا ،هناك �سنُ�ضيء كال�شم�س يف ملكوت
�إذا كنا ُم َ

�أبينا .طوبى للم�ؤمن الذي يتيقَّن من حقيقة النهاية املجيدة
التي تنتظره.

عندما نقول له «لي� ِ
أت ملكوتك» ،لنقُل ذلك ب�صرب وال

أي�ضا معه� ».إ َّن َمن يقول:
بتذ ُّمر لأنه «�إن كنََّا ن�صرب ف�سنملك � ً
«لي� ِ
أت ملكوتك» وهو مل ينتقل من مع�سكر الظلمة �إىل

مع�سكر النور ،ي�صلِّي لأجل نهايته الأليمة ويت�رضَّع لأجل خامتة

حياته احلزينة.

الهدف األسمى
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لنقُل هذه الكلمات بثقة لكيما تُ�صبح هذه الوعود حقيقة

ملمو�سة ،و�سي�أتي الوقت الذي �سن�سمع فيه جمي ًعا هذه
�س ِ
ك ا ْل َعالمَ ِ لِرَبِّنَا وَ َم ِ
ك �إِلىَ
َ�سيَ ْملِ ُ
�صار َ ْت ممَ َال ِ ُ
الكلمات «ق َْد َ
يح ِه ،ف َ
َ
ين» (ر�ؤيا يوحنا .)15 :11
�أب َ ِد الآب ِ ِد َ

82

