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ا ْطلُبُوا أَ َّوالً َملَ ُكوتَ َّ
َّللاِ َوبِ َّرهُ َو َه ِذ ِه ُكلُّ َها تُ َزا ُد لَ ُك ْم ( مت )33:6
ال أعرف مقطع من كل كلمة هللا (المكتوبة) في غناه إلحتوائه علي المزيد واإلضافة
كهذا النص الكتابي .هذه اآلية تبرز كنجم سيريوس المشرق ،في سماء ليالينا .تسلط
هذه اآلية الضوء على جميع األسرار المتعلقة بالحياة والتقوى و إلى أي شيء من
قداسة القلب إلى كاس الماء البارد .هذا هو وعد الرب يسوع :إطلبوا أوالً ملكوتي
وسأهتم بجميع إحتياجاتكم .اآلن كيف ندخل إلى ملكوته؟ إليكم أربعة شروط للقبول
يقدمهم لنا الرب يسوع هنا:
 ......1إن كان أحد ال يولد من الماء والروح ال يقدر أن يدخل ملكوت
هللا (يوحنا  )5 :3نري من اللمحة األولي من هذا أن ملكوت َّللا يجب الدخول إليها.
وهذا يعني أننا لم نولد فيها ولكننا ولدنا مرة أخري و من جديد للدخول إليها،
والدخول هو اإلشتراك بكل حرية لإلرادة .إنها عملية .صمم هللا ملكوته لتصبح
مسكنا ً لكل مؤمن مسيحي إذا قدر أن يدخل ملكوت السموات سيتم إستيفاء جميع
إحتياجاته ومتطلباته و إن لم يقدر سيكون بال مأوى و بائس وهالك .يولد مرة ثانية
(أخرى) للدخول إلى ملكوت المسيح.
أرجو أن تفهم هنا أن الوالدة الجديدة هي عمل هللا تماماً ،ولكن الدخول في
ملكوته هو في الغالب عمل اإلنسان وتعاونه مع هللا .بمجرد أن نصل طريقنا يتحد
معنا الرب يسوع ويوصلنا هناك للعيش فيه إلى األبد .ولكن مرة أخرى التجديد ليس
الشرط الوحيد للدخول للملكوت .فيما يلي متطلبات الرب يسوع اإلضافية:

صيرُوا ِم ْث َل األَ ْوالَ ِد َف َلنْ
 ......" .2اَ ْل َحق أَقُو ُل لَ ُك ْم" :إِ ْن لَ ْم تَرْ ِجعُوا َوتَ ِ

َتد ُْخ ُلوا َملَ ُك َ
ت" (متى  )3 :18ليس هناك مجال في ملكوت المسيح
اوا ِ
وت الس َم َ
للكبرياء واإلكتفاء الذاتي .علي الرب أن يذبح أوالً هذه الصفات منا لكي ندخل
ملكوته  .يريد الرب يسوع أوالً منا أن نعتمد إعتمادا كليا ً على أبينا السماوي كما
إعتمد هو.
ْس ُكلُّ َم ْن يَقُو ُل لِي :يَا َربُّ يَا َربُّ يَد ُْخلُ َملَ ُك َ
ت .بَ ِل ال ِذي
 " .3لَي َ
اوا ِ
وت الس َم َ
ت " (متى  )21:7هذا يخبرنا أن الذهاب إلى الكنيسة
يَ ْف َع ُل إِ َرا َدةَ أَبِي ال ِذي فِي الس َما َوا ِ

ودراسة الكتاب المقدس دون فعل مشيئة هللا سيٌعفينا من الدخول لملكوته .ليس هناك
مجال للعصيان وعدم الطاعة في ملكوته .إذا كان هناك عصيان وعدم طاعة
ألصبحت ملكوته شبيهه بملكوت العالم.
ِّين لَ ْن َتد ُْخ ُلوا َملَ ُك َ
ت" .
رِّيسي َ
ماوا ِ
 :" .4إِن ُك ْم إِ ْن لَ ْم يَ ِز ْد بِرُّ ُك ْم َعلَى ْال َكتَبَ ِة َو ْالفَ ِ
وت الس َ
مت 20:5بر الكتبة و الفريسيين هو :حفظ يوم السبت والصوم و العشور والتبشير
كلهم يحتاجون إلي المزيد (إِ ْن لَ ْم يَ ِز ْد)  .يقول الرب يسوع في األساس هنا "قم بعمل
ذلك ،ثم أذهب إلى ما هو أبعد من ذلك" إذا لم يكن سلوكنا الخارجي ثمرة التجديد
الداخلي ،فيصبح إستهزا ًء هلل بأقانيمه الثالثة..
هذه هي شروط القبول للرب يسوع والمطلوبة للدخول لملكوت هللا .يقول لنا
أيضا ً الرب يسوع عن الحساسية الالزمة لنا للدخول لملكوتهَ "... :ملَ ُك ُ
ت
اوا ِ
وت الس َم َ
ُون يَ ْختَ ِطفُونَهُ( ".مت )12:11وهذا يعني أننا نحتاج إلى روح
اصب َ
يُ ْغ َ
صبُ َو ْال َغ ِ
المحارب للوصول الى الملكوت ،علينا أن نأخذها بالقوة ألن الذات والطبيعة
الجسدانية والجحيم سيحاربوننا حتى الموت حتي ال ندخل في الملكوت .يمكنك أن
ترى من هذا أنه ال يتم تسليمنا الملكوت على طبق من فضة وال يمكن تسليمها سواء
ألصحاب القلوب الضعيفة أو غير المتفرغين ولكن ألولئك الذين من منطلق حبهم هلل
سيتروكون كل شيء ويسعوا وراء الملكوت.
اح ٍد ِم ْن ُك ْم الَ يَ ْت ُر ُ
ون
ك َج ِمي َع أَ ْم َوالِ ِه الَ يَ ْق ِد ُر أَ ْن يَ ُك َ
قال الرب يسوع" :فَ َك َذلِ َك ُكلُّ َو ِ
لِي تِ ْل ِميذاً" (لوقا  )33:14إذا لم نتخلى عن كل شيء ،فنحن لسنا له .يريدك الرب في
ملكوته .مات ألجلك وهو حي لألبد ليشفع فيك ،لتدخل الملكوت .كانت تلك هي رسالة
ع يَطُ ُ
ان يَسُو ُ
يل يُ َعلِّ ُم فِي َم َجا ِم ِع ِه ْم َويَ ْك ِر ُز بِبِ َشا َر ِة
الرب األساسيةَ " :و َك َ
وف ُكل ْال َجلِ ِ
ت هَ ِذ ِه فِي
"ويُ ْك َر ُز بِبِ َش َ
ار ِة ْال َملَ ُكو ِ
ْال َملَ ُكو ِ
ت (" ....مت  )23:4وأوصي عند رحيلهَ :
ْ
يع األُ َم ِم .ثُم يَأْتِي ْال ُم ْنتَهَى(" .مت )14:24
ُكلِّ ال َم ْس ُكونَ ِة َشهَا َدةً لِ َج ِم ِ
يوجد في اإلنجيل حوالي  120مرجع عن ملكوت المسيح .يختم سفر أعمال
ت هللاِ َو ُم َعلِّما ً بِأَ ْم ِر
ارزاً بِ َملَ ُكو ِ
الرسل وينتهي بهذه الكلمات عن الرسول بولسَ " :ك ِ
ْ
يح بِ ُكلِّ ُم َجاهَ َر ٍة بِالَ َمانِ ٍع "(أعمال)31:28
الربِّ يَسُو َع ال َم ِس ِ

دعونا اآلن نتوقف لحظة للنظر في طبيعة ملكوت َّللا ألنها تختلف تماما ً عن أي
شيء في العالم .بمجرد دخولك الملكوت تصبح نوعا ً مختلفا ً تماماً ،متوجها ً علي نغمة
مختلفة تماماً .ستكون و بالتأكيد سيعتبرونك في العالم غريبا ً وأجنبيا ً منذ ذلك الحين
وصاعداً .في ملكوت هللا :األولون آخرون و الفقراء هم األغنياء والجهال هم الحكماء
والضعفاء أقوياء والذين يشعرون بأنهم فارغين هم الممتلؤون كامالً ،األموات أحياء
والمفقدين يوجدون والمنتظرون يسيرون والذين يعطون يأخذون .الخضوع في
الملكوت هو الحرية واإلضطهاد بركة ونعمة ،الوديع والمتواضع هم من يحكمون
وأعلى منصب في الملكوت هو مركز العبد.
هذا هو الوطن الذي يدعو الرب يسوع كل مسيحي مؤمن حديث الوالدة إليه.
ْ
يح يَسُو َع
اويا ِ
سيتسبب ذلك له فيَ ...
"وأَقَا َمنَا َم َعهَُ ،وأَجْ لَ َسنَا َم َعهُ فِي الس َم ِ
ت فِي ال َم ِس ِ
"(أفسس  )6 :2جميع هؤالء من لهم نفس الطبيعة يعرفون بعضهم البعض من خالل
لمعان عيونهم وجميعهم ينشرون العالمات الرئيسية الثالثة إلقامة الملكوت ... :بر
وسالم وفرح في الروح القدس (رومية  )17:14هذه هي ثمار حياتهم الحاضرة
بغض النظر عن الظروف واألحوال .آه عندما يأخذ الملك إقامة في حياتك وستتوجه
بتيجان كثيرة!

من المؤسف له أن معظم الناس الموجودين بالكنيسة يعيشون خارج ملكوت
َّللا .أغلبهم سمعوا قليالً عن الملكوت أو أنهم يعتقدون خطأ بأنهم في الملكوت مع أن
األدلة غير متوفرة .غالبا ً ما ينصب التركيز في كثير من األحيان إلدخال البشر
للكنائس بدالً من إدخالهم الملكوت .لكن الحياة في الملكوت .ليس للكنيسة السلطة وال
الفرح السماوي دون الملكوت .العديد من الكنائس مثل كنيسة كورنثوس
جسدانية(عالمية) ( 1كو  )3 :3أو مثل كنيسة الودكية حيث نجد الرب يسوع
ك
محجوز خارج الكنيسة يتوسل ليدخل ولتأسيس ملكوته بينهم و يقول لهم" :هَ َك َذا ألَن َ
فَاتِرٌَ ،ولَس َ
ك تَقُولُ :إِنِّي أَنَا َغنِ ٌّي
ارداً َوالَ َحا ّراً ،أَنَا ُم ْز ِم ٌع أَ ْن أَتَقَيأَ َك ِم ْن فَ ِمي .ألَن َ
ْت بَ ِ
َوقَ ِد ا ْستَ ْغنَي ُ
ْت تَ ْعلَ ُم أَن َك أَ ْن َ
اجةَ لِي إِلَى َش ْي ٍءَ ،ولَس َ
ت الشقِ ُّي َو ْالبَائِسُ َوفَقِي ٌر
ْتَ ،والَ َح َ
َوأَ ْع َمى َو ُعرْ يَ ٌ
ان( ".رؤ )17-16 :3فهل من عجب أن يقدم الواعظ الشهير والمبشر
المرسل ستانلي جونز مالحظته من قبل  100عام مضت قائالً :لقد فقدت الكنيسة
الملكوت؟

اآلن عليك أن تسأل ،كيف يمكنني فع ً
ال التوجه نحو دخول ملكوت َّللا؟ علي
طيار الطائرة معرفة الخطوات الثالث التالية فقط في وقت واحد .ولكن القديس

المؤمن عليه معرفة الخطوة التالية فقط في أي وقت وهي "إنكار الذات" .قال
صلِيبَهُ ُكل يَ ْو ٍم َويَ ْتبَ ْعنِي
يسوع ... :إِ ْن أَ َرا َد أَ َح ٌد أَ ْن يَأْتِ َي َو َرائِي فَ ْليُ ْن ِكرْ نَ ْف َسهُ َويَحْ ِملْ َ
(لوقا  )23:9أعطانا الرب يسوع كل المتطلبات التي نحتاجها للدخول لملكوته في
هذه الطاعة الفريدة :من قبلنا علينا إتخاذ خطوات متعاقبة من إنكار الذات .وإنكار
الذات يؤدي ويقود لطاعة هللا .لذلك فإنكار الذات هو الحلقة المفقودة في المسيحية
المعاصرة .يجب إنكار الذات وصلبها ألنه لن تتخذ خطوة واحدة وراء الرب .لذلك
فإنكار الذات يؤدي إلى الطاعة والطاعة تؤدي إلى تبعية الرب يسوع .من الواضح
الجلي أن إتًباع الرب يسوع يصل بنا في رحلتنا نحو بوابات الملكوت ونحو كل شيء
آخر .دعونا اآلن نراقب هذه العملية إبتداء من التجديد.

لم يعد االنسان لذاته في اللحظة التي يٌولد بها الشخص من هللا ،لذلك سيستولي
الرب يسوع علي أمور حياته في غضون ثوان من والدته الجديدة ،وسيعطيه الرب
أول أوامره  :إشهد لي! عليك أن تسبح وتمجد الرب علي تجديده .وعلى الفور
سترتفع الذات وتقول" :ال تشهد اآلن .ستجعل من نفسك معتوها ً وغبيا ً ؛ قم بذلك في
وقت الحق .سوف تعكر صفو اإلجتماع " وعلى الفور تبدأ الحرب الروحية وفي
الحال  .تذكرَ ،ملَ ُك ُ
ُون يَ ْختَ ِطفُونَهُ (مت )12:11إذا
اصب َ
ت يُ ْغ َ
صبُ َو ْال َغ ِ
اوا ِ
وت الس َم َ
تغلبت وإنتصرت على الذات هنا وأطعت الروح القدس ستتخذ أول نفس من أنفاسك
الروحية  .أما إذا لم تطع ستختنق وتموت .تذكر عندما يخرج الطفل من بطن أمه لم
يعد يحصل على األكسجين من والدته .وعليه اآلن أن يتنفس من تلقاء نفسه .التنفس
من تلقاء النفس هو مسألة حياة أو موت .كذلك األمر فالتنفس للجسم يساوي إنكار
الذات في المسيحية .يجب أن تبدأ في إنكار الذات .بعد ذلك وعلى الفور طاعة الروح
القدس وستختبر فرحة الطاعة التي هي أكبر وأعظم بكثير من فرحة التجديد ،وهو
فرح جديد دائما ً كلما أطعت .بعد ذلك قد يطلب منك الرب أن تطلب الغفران من
شخص ما وأن تنظف منزلك من جميع مواد الفجور والخطية وهلم جرا .هل وصلتك
الصورة؟ كل طاعة يجب أن تكون مسبوقة بإنكار الذات .كلما تستمرفي إنكار الذات
في كل أمر من الرب كلما تكون في تبعية حقيقية للرب يسوع تجاة بوابة ملكوته.
وسيكون البر والسالم والفرح في الروح القدس من نصيبك .عندما تملك الملكوت
فأنت تملك الروح القدس وعندما يكون لديك الروح القدس فإنك تملك الملكوت ..هما
ال ينفصالن.
في هذه العملية ،فإن الروح القدس يعمل في داخلك ،يطهرك وينقيك ويعلمك
ويكشف لك عن األشواك والخطايا الخفية في أعماق قلبك ولكن إذا كنت ال تنكر ذاتك

وتصلب نفسك سيؤدي ذلك إلى اإلختناق واإلرتداد .وأخيراً ،عليك أن تسأل كم من
الوقت أستغرق لدخول أبواب الملكوت ؟ الجواب هو :ستدرك أنك في الملكوت في
اللحظة التي تتنقي فيها ويشتغل الرب بيده حول قلبك وال يجد أي إرتباط بأي شيء
إال هو .

ْ
اط ُلبُوا َأو ًال َم َل ُك َ
وت هللا ِ َوبِره ُ َوهَ ِذهِ ُك ُّلهَا ُت َزا ُد َل ُك ْم  .قم بعمل ذلك ستدخل للوليمة.
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