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واحدة من أعظم الفقرات برغم إنها أكثر ما يتجاهله الناس في األناجيل موجودة في
يك
إنجيل متى ( 13:16إلى  .)7:17وهذا هو ما قاله الرب يسوع لبطرسَ " :وأُ ْع ِط َ
ت"(متى .)19:16
اوا ِ
َمفَاتِي َح َملَ ُكو ِ
ت ال َّس َم َ
إننا نتحدث ونكتب الكثير عن الكنيسة مرارًا وتكرارًا .إال إن الرب يسوع قدم ثالث
إشارات فقط إلى الكنيسة في كل األناجيل األربعة مجتمعة ،وإشارتين فقط إلى
الوالدة الجديدة ،لكنه قدم ستًا وثمانين إشارة إلى ملكوت هللا .وعلى الرغم من هذا،
فإن الغالبية العظمى من المؤمنين عمليًا ال يعرفون شيئًا عن ملكوت هللا .هذا أمر
محرج .بل إن الكثيرين من أفضل الدعاة وعلماء الفكر الالهوتي نادرًا ما يتحدثون
عنه.
فلنصحح أوالً االعتقاد الخاطئ بأن الرب يسوع أعطى لبطرس مفاتيح الكنيسة.
كال ،فإن الرب يسوع أعطى مفاتيح ملكوت السماء لبطرس كما جاء في اآليتين
ت ب ْ
التاليتينَ ":وأَنَا أَقُو ُل لَ َك أَ ْيضًا :أَ ْن َ
ُطرُسُ َ ،و َعلَى ه ِذ ِه الص َّْخ َر ِة أَبْني َكنِي َستِي،
ت"(متى
َوأَب َْوابُ ْال َج ِح ِيم لَ ْن تَ ْق َوى َعلَ ْيهَاَ .وأُ ْع ِطي َ
ك َمفَاتِ َ
اوا ِ
يح َملَ ُكو ِ
ت ال َّس َم َ
اس الرُّ س ُِل َواألَ ْنبِيَا ِءَ ،ويَسُو ُ
ع ْال َم ِسي ُح نَ ْف ُسهُ
 .)19،18:16الكنيسة مبنية " َعلَى أَ َس ِ
اويَ ِة"(أفسس .)20:2مفاتيح الملكوت أُعطيت لبطرس لفتح عصر جديد في
َح َج ُر ال َّز ِ
تاريخ الكنيسة في يوم الخمسين .الحظ أن هناك فرقًا واضحًا بين الكنيسة
والملكوت .إنهما ليسا الشيء نفسه .فلكل منهما بدايات مختلفة ووظائف متباينة.
تتكون الكنيسة من الكثيرين ،إنها شركة عامة وهي جسد السيد المسيح .فيها عيوب
ونقائص وأدران وأوساخ ينبغي إزالتها .الكنيسة هي عروس المسيح ولن يحضر
الرب يسوع العرس إلى أن تكون عروسه طاهرة مقدسة .في المقابل ،الحظ أن

ملكوت السيد المسيح شخصي؛ داخلي وكامل ،وال يخيب أب ًدا ،وال يفشل أب ًدا وال
يتعب .سبحوا الرب.
تحتاج الكنيسة إلى الملكوت ويٌستخدم التعبيران "ملكوت هللا" "وملكوت السموات"
بالتبادل .وال يمكن للكنيسة أن تعكس الرب يسوع بدون أن يكون لدى شعبها
الملكوت .ومقياس وجود ملكوت هللا داخل أعضائها هو مقياس كون الكنيسة نورًا
للعالم .إنك إما تحتضر أو ميت ،إذا لم يكن لديك الملكوت .ال يمكنك أن تربط أو
تحل بدونه .وال يمكنك االنتصار بدونه .كما ال تقدر أن تتنفس روحيًا بدونه .وال
تقدر أن تسير مع هللا من غيره .ويأتي السلطان والنضج الروحيان من خالل
الملكوت .يعيش اإلنسان المسيحي حياته في الملكوت ومن خالله .وال يمكن
للمسيحي أن يعيش خارج ملكوت هللا مثلما ال يعيش السمك خارج الماء.
بعد أن تنال الوالدة الجديدة تصبح على عتبة ملكوت هللا .قال الرب يسوعْ " :ال َح َّ
ق
ْال َح َّ
ان أَ َح ٌد الَ يُولَ ُد ِم ْن فَ ْو ُ
ق الَ يَ ْق ِد ُر أَ ْن يَ َرى َملَ ُك َ
ال لَهُ
ق أَقُو ُل لَ َك :إِ ْن َك َ
وت هللاِ .قَ َ
ان أَ ْن يُولَ َد َوهُ َو َش ْي ٌخ؟ أَلَ َعلَّهُ يَ ْق ِد ُر أَ ْن يَ ْد ُخ َل بَ ْ
ط َن أُ ِّم ِه
اإل ْن َس َ
نِيقُو ِدي ُموسُ َ :كي َ
ْف يُ ْم ِك ُن ِ
ق ْال َح َّ
عْ :ال َح َّ
اب يَسُو ُ
ان أَ َح ٌد الَ يُولَ ُد ِم َن ْال َما ِء
ق أَقُو ُل لَ َك :إِ ْن َك َ
ثَانِيَةً َويُولَ َد؟ .أَ َج َ
وح الَ يَ ْق ِد ُر أَ ْن يَ ْد ُخ َل َملَ ُك َ
وت هللاِ"(يوحنا  .)5-3:3بعد الوالدة الثانية تصبح
َوالرُّ ِ
ألول مرة فقط عند شرفة لملكوت األمامية .ال بد إذن ،أن تدخل وتبقى فيه من خالل
إنكار الذات.
اسمح لي اآلن أن أطرح عليك بعض األسئلة:
 -1كم من الوقت كان لدى الرب يسوع مفاتيح ملكوته قبل أن يعطيها لبطرس؟ كان
ذلك لمدة أربعة آالف سنة باإلضافة إلى ثالثة وثالثين سنة من حياته بالجسد بيننا.
هل يمكنك أن تتخيل الصبر وضبط النفس من هللا القدير واالبن الرب يسوع خالل
كل هذه السنوات؟ كان ممكنًا للرب يسوع أن يأتي في وقت سابق عن ذلك بكثير،
وأن يعطي المفاتيح إلبراهيم أو موسى أو إيليا ،أو أي أحد ،لكنه أعطاها لبطرس
عندما جاء الرب يسوع في ملء الزمان .كم كان بطرس رجالً عظي ًما.

 -2هل أعطى الرب يسوع لبطرس مفتاحًا واح ُدا أم أكثر من مفتاح؟ الكثير .لقد
أعطى الرب يسوع لبطرس مجموعة من المفاتيح في يوم الخمسين ،بما يكفي أن
يفتح كل غرفة من ملكوت هللا المجيد لمن هم على استعداد لدفع ثمن اقتناء الملكوت.
يا أصدقائي ،هناك الكثير من الحجرات في ملكوت هللا مما يستغرق منك أكثر من
عمرك الستكشاف كل منها.
سترد .لقد أضاع اإلنسان
 -3باختصار ،ما هو ملكوت هللا؟ إنه الفردوس ال ُم َ
الفردوس بعصيانه .كما انكسرت العالقة اللصيقة الدائمة بين اإلنسان وهللا عندما
اوةً بَ ْينَ ِك َوبَي َْن ْال َمرْ أَ ِة،
خضعت حواء للشيطان .لكن هللا قال
للشيطان":وأَ َ
ض ُع َع َد َ
َ
ْح ُ
ين َعقِبَهُ"(تكوين  .)15:3هنا
ْحقِ َ
ت تَس َ
َوبَي َْن نَ ْسلِ ِك َونَ ْسلِهَا .هُ َو يَس َ
ق َر ْأ َس ِكَ ،وأَ ْن ِ
وعد هللا أن يحارب نيابة عنا لينتصر على الخطيئة .منذ ذلك الحين ،وعد هللا أن
يعطي اإلنسان فردوسًا أعظم من الفردوس األول ،واسمه ملكوت هللا .في هذا
الملكوت يرسل هللا روحه القدوس ليس فقط ليسكن مع تالميذه ،لكن أيضًا ليسكن
فيهم (يوحنا .)17،16:14
بشر الرب يسوع بملكوت هللا في كل مكان ذهب إليه ،في المدن والقرى ،في الهيكل
والمجامع ،في الحقول وعند شاطئ البحر .عندما علم الرب يسوع الناس الصالة،
ت َملَ ُكوتُ َك .لِتَ ُك ْن َم ِشيئَتُ َك َك َما فِي ال َّس َما ِء َكذلِ َك َعلَى
كانت الطلبات األولى هي" :لِيَأْ ِ
ض"(متى  .)10:6وهي تتحدث عن عهد سيادة هللا المطلقة في حياة شعبه ،ألن
األَرْ ِ
ملكوت هللا هو المكان الذي يفعل فيه الناس ما يريده الملك منهم .فإذا لم تكن تحيا
حسب مشيئة هللا ،فأنت لست في ملكوته .كما قال الرب يسوع أمثاالً كثيرة يصف
فيها ملكوت هللا مما يدخلنا إلى العديد من حجراته (انظر متى .)58-1:13
ْس َملَ ُك ُ
ربما يمكننا تلخيص ملكوت هللا بشكل أفضل بكلمات بولس" :ألَ ْن لَي َ
وت هللاِ
َ
س"(رومية  .)17:14عندما
وح ْالقُ ُد ِ
أ ْك ًال َو ُشرْ بًا ،بَلْ هُ َو بِرٌّ َو َسالَ ٌم َوفَ َر ٌح فِي الرُّ ِ
تكون في ملكوت هللا فإنك تعيش باستقامة وبر مما يتيح لك أن تذهب إلى السماء.
عندما تعيش في بر يكون لديك سالم مع هللا .يفقد الكثيرون من مرتادي الكنائس
السالم ويحتاجون باستمرار إلى االطمئنان أنهم نالوا الخالص .عندما تعيش في

ملكوت هللا فلن يكون لديك شكوك حول خالصك .ستكون مقتنعًا في قلبك أن روح
احنَا أَنَّنَا أَ ْوالَ ُد
هللا يشهد لروحك أنك ابن هلل":اَلرُّ و ُح نَ ْف ُسهُ أَ ْيضًا يَ ْشهَ ُد ألَرْ َو ِ
هللاِ"(رومية  .)16:8بسبب هذا ،يكون لديك كذلك فرح بصرف النظر عما إذا كنت
مريضا أو صحيحًا ،غنيًا أو فقيرًا ،سجينًا أو حرًا .هذا الفرح ليس بسبب الظروف،
لكن ألنك صرت مسكنًا هلل.
الموعظة على الجبل وصف لملكوت هللا .وهي تصف الحياة التي تعيشها والتي
تختلف تما ًما عن أي حياة تعيشها في ممالك هذا العالم .في الموعظة على الجبل،
نتعلم أن:
* األول هو اآلخر.
* الفقير هو الغني.
* األحمق هو الحكيم.
* الضعيف هوالقوي.
* الفارغ هو الكامل االمتالء.
* الميت هو الحي.
* الخاسر هو من يجد.
* االنتظار هو المضي.
* القيادة هي التبعية.
* العطاء هو األخذ.
* النكرة هي المعرفة.
* الخضوع هو الحرية.
* االضطهاد هو البركة.
* من يزرع بالدموع يحصد الفرح.
* الوديع والمتواضع هو الحاكم والسيد.

* المكانة الرفيعة هي الخدمة.
ع يَطُ ُ
ان يَسُو ُ
تَ ،ويَ ْشفِي
" َو َك َ
يل يُ َعلِّ ُم فِي َم َجا ِم ِع ِه ْمَ ،ويَ ْك ِر ُز بِبِ َش َ
ار ِة ْال َملَ ُكو ِ
وف ُك َّل ْال َجلِ ِ
ت ه ِذ ِه فِي
ضع ٍ
ْف فِي ال َّشعْب"(متى َ " .)23:4ويُ ْك َر ُز بِبِ َش َ
ض َو ُك َّل َ
ار ِة ْال َملَ ُكو ِ
ُك َّل َم َر ٍ
ْ
يع األُ َم ِم .ثُ َّم يَأْتِي ْال ُم ْنتَهَى"(متى َ " .)14:24وأَقَا َم بُولُسُ
ُكلِّ ال َم ْس ُكونَ ِة َشهَا َدةً لِ َج ِم ِ
ار ًزا
ين يَ ْد ُخلُ َ
ان يَ ْقبَ ُل َج ِمي َع الَّ ِذ َ
ت ا ْستَأْ َج َرهُ لِنَ ْف ِس ِهَ .و َك َ
َسنَتَي ِْن َكا ِملَتَي ِن فِي بَ ْي ٍ
ون إِلَ ْي ِهَ ،ك ِ
ْ
َ
يح بِ ُكلِّ ُم َجاهَ َر ٍة ،بِالَ َمانِ ٍع"(أعمال
بِ َملَ ُكو ِ
ت هللاَِ ،و ُم َعلِّ ًما بِأ ْم ِر الرَّبِّ يَسُو َع ال َم ِس ِ
.)31،30:28
أعطى الرب يسوع مفاتيح ملكوت السماوات لبطرس .وتجول أول المتلقين لذلك
الملكوت حول العالم ألنهم كانوا على استعداد للتضحية بحياتهم من أجل الحفاظ
على ملكوت السموات.
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