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الدرس السادس

البعد الموقفي :السعي نحو تحقيق هدفنا
ُ

المقدمة
كتب أحد الشباب في كنيستي ،وهو العب كرة قدم ،مقاالً ظهر حديثاً في جريدتنا المحلية.
ٍ
أهداف
ووصف كرة القدم في المقال بأنها تتكون من فترات طويلة من اللعب المتواصل مع إحراز
ٍ
قليلة جداً .وذهب بعيدا ً إلى مدى القول إن مباراة كرة قدم مثالية غالباً ما تنتهي بنتيجة  :1صفر.

في الواقع ،تشبه الحياة السلوكية المسيحية مباراة كرة القدم إلى ٍ
حد ما .ففي التحليل النهائي

نحن نسعى لتحقيق هدف واحد عظيم وهو االنتصار النهائي لملكوت اهلل .لكن ال يمكننا تحقيق هذا

الهدف بشكل فوري .بل في الواقع ،كان رجال اهلل يجاهدون من أجل هذا الهدف منذ آالف السنين،
وال يزال علينا أن نجاهد للوصول إليه .وبرغم ذلك ،فإن كل أفكارنا ،كلماتنا وأفعالنا يجب أن تساهم

في تحقيق هدف تمجيد اهلل من خالل انتصار ملكوته.

هذا هو الدرس السادس في سلسلتنا صنع الق اررات الكتابية ،وقد وضعنا له عنواناً "البعد

الموقفي :السعي لتحقيق هدفنا" .سنركز في هذا الدرس على الهدف الرئيسي الذي وضعه اهلل أمامنا،
أي نجاح ملكوت اهلل وانتصاره أثناء امتداده من السماء ليغطي األرض كلها.

لقد أ ّكدنا ،من خالل هذه الدروس ،أن األحكام السلوكية تشمل تطبيق كلمة اهلل في موقف ما
ِ
حقيقة أن هناك ثالثة أوجه أساسية يجب أن
ضوء قوياً على
الملخص
بواسطة شخص ما .يلقي هذا
ّ
ً
نأخذها بعين االعتبار في أية قضية أخالقية ،وهي كلمة اهلل ،الموقف والشخص الذي يصنع القرار.
وتتوافق هذه األوجه الثالثة لألحكام السلوكية مع ثالثة أبعاد يجب أن نطّلع عليها في تناولنا

للقضايا السلوكية هي :البعد المعياري ،الذي يركز على معايير اهلل المعلنة؛ البعد الموقفي ،الذي

يركز على أهمية المواقف والظروف؛ والبعد الوجودي ،الذي يوجه االنتباه إلى األشخاص.

لقد قدمنا في الدرس السابق البعد الموقفي في السلوكيات المسيحية وذلك بالتأكيد على أهمية

فهم الحقائق في موقفنا .باإلضافة إلى ذلك رأينا أيضاً أن نوعين من الحقائق يلعب دو ار خاصاً في
السلوكيات :األهداف التي نسعى لتحقيقها ،والوسائل التي نستخدمها لبلوغ هذه األهداف .نحن نوجه

انتباهنا في هذا الدرس إلى إحدى هذه االعتبارات الموقفية أال وهي :أهداف السلوكيات المسيحية.

وسنركز بشكل خاص على ملكوت اهلل كالهدف األسمى والنهائي للسلوكيات المسيحية.
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سوف ينقسم درسنا إلى ثالثة أجزاء رئيسية :أوالً :سوف نكتشف ظروف ملكوت اهلل ،مع

اإلجابة على أسئلة مثل :ما هو الملكوت؟ وكيف ُيظهر نفسه في التاريخ؟ ثانياً :سوف نفحص الحياة
في الملكوت ،مركزين على اختباراتنا الشخصية في داخل ملكوت اهلل ،وتقييمها بالنسبة لألهداف

العامة التي وضعها اهلل لنا .وثالثاً :سوف نصف برنامج الملكوت ،فاحصين بعض األهداف األكثر

عينها اهلل كوسائل لبلوغ الهدف األسمى للملكوت .دعونا نبدأ بظروف ملكوت
تحديداً ومباشرةً والتي ّ
اهلل.

ظروف الملكوت
سوف نناقش ثالثة جوانب لظروف الملكوت .أوالً ،سوف نشرح أهمية ملكوت اهلل ،ونبين

لماذا من المناسب أن نقول إن ملكوت اهلل هو الهدف األسمى للسلوكيات المسيحية .ثانياً :سوف

المكونة لسلطان اهلل .وثالثاً :سوف نكتشف نمو الملكوت ،الطرق
مكونات الملكوت ،األجزاء
ّ
ّ
نعرف ّ
التي تَقَ ّدم بها عبر التاريخ .دعونا نوجه انتباهنا أوالً إلى أهمية ملكوت اهلل.

أهمية الملكوت
وكما ذكرنا في دروس سابقة ،يحتفظ القرار السلوكي بالهدف الصحيح في الذاكرة دائماً.

وكما قد سبق وقلنا م ار اًر ،فإن الهدف األعظم للسلوكيات هو مجد اهلل .ولكن ما نحتاج أن ندركه

أيضاً هو أن مجد اهلل معلن في شخصه هو ملكه وملكوته.

هذا ،ويعلن الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤيا ،أن اهلل هو الملك على كل الخليقة.

ويعلمنا أن الهدف األسمى في التاريخ هو إظهار ملك اهلل من خالل سيادة المسيح .بهذا المعنى،

نستطيع أن نفكر في ملكوت اهلل كالقصة األعظم في الكتاب المقدس كله.

ويعلمنا الكتاب المقدس أن اهلل يكون ُم َمجداً باألكثر من خالل ترسيخ وانتصار ملكوته في
عرف من كل الخليقة كاإلله الخالق
المسيح .وبتعبير آخر ،سيكون اهلل َّ
مكرماً بشكل أعظم عندما ُي َ

العظمى للتاريخ في ذهنه وذلك في رسالته
األسمى ،الملك على الكل .كان لدى بولس هذه النهاية ُ
األولى إلى تيموثاوس  ،۱7 :۱حيث قدم هذه التسبيحة هلل:
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اإل ُ ِ
ور الَِّذي الَ َي ْف َنى َوالَ ُي َرىِ ،
ُّه ِ
ام ُة َوا ْل َم ْج ُد إِلَى
َو َملِ ُك الد ُ
يم َو ْح َدهُ ،لَ ُه ا ْل َك َر َ
له ا ْل َحك ُ
ورِ .
ُّه ِ
ين 1( .تيموثاوس )17 :1
َد ْه ِر الد ُ
آم َ
إذاً ،عندما نتكلم عن مجد اهلل كالهدف األعظم للسلوكيات ،فإننا نقول أيضاً أن ملكوت اهلل

هو الهدف األعظم للسلوكيات .ولدى األسفار المقدسة الكثير لتقوله عن ملكوت اهلل كهدف

للسلوكيات المسيحية .ولكن لكي نقدم هذا الموضوع سوف نركز على بعض الطرق التي تكلم بها
يسوع عن ملكوت اهلل في الموعظة على الجبل ،الموجودة في متى اإلصحاحات  ٥إلى .7

سنأخذ بعين االعتبار ثالث مرات تكلم فيها يسوع عن ملكوت اهلل كهدف السلوكيات أثناء

عظته على الجبل .أوالً ،سوف ندرس مناقشته لملكوت اهلل في التطويبات في بداية العظة .ثانياً،

سوف ندرس الصالة "الربانية" وثالثاً ،سوف نركز على تعاليم يسوع عن االحتياجات األرضية .أشار
يسوع ،في كل من هذه األقسام ،إلى وجوب األولوية األساسية لملكوت اهلل في حياتنا .دعونا نبدأ

بالتطويبات الموجودة في متى أصحاح .۱۲–۳ :٥
التطويبات
التطويبة هي التصريح أو اإلعالن بالبركة .ووفقاً لذلك تُدعى إعالنات يسوع في متى-٥:۳
صنِف التطويبات األشياء التي يباركها اهلل.
 ۱۲بالتطويبات ألن كالً منها يبدأ بعبارة طوبى .تُ َ
إن تعاليم يسوع عن البركة (التطويبات) مهمة في دراستنا عن السلوكيات ،ألنه كما سوف

وعرفنا السلوكيات المسيحية بـ:
تتذكر ،فقد سبق ّ

فكر الهوتي ،منظور إليه كوسيلة لتحديد أية أشخاص من البشر ،وأية أفعال

ومواقف هي التي تنال بركة اهلل وأيتها ال تنال.

وهكذا ،بدأ يسوع عظته بالتطويبات ،لتشجيع الناس على العيش بشكل سلوكي .ووصف

األخالقية بالنسبة لملكوت اهلل بطريقة ذات مغزى .تأمل بعضاً من األمثلة
السلوكيات
البركات و
ّ
ّ
األكثر وضوحاً لهذا.
كانت البركة في متى  ،۳ :٥ألن لهم ملكوت السماوات .وقد تكرر ِذكر هذه البركة

نفسها في اآلية  .10ومع أن متى استخدم هنا عبارة "ملكوت السماوات" ،فإن عدداً
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من الدارسين قد الحظوا أن هذه العبارة الفريدة مستعملة في إنجيل متى فقط ،وأنها
تتطابق في معناها مع عبارة "ملكوت اهلل".

كانت البركة في اآلية  ،٥ألنهم يرثون األرض ،بركة ملكوت أيضاً ألنها أشارت إلى
األرض الجديدة التي سوف يخلقها اهلل عندما يأتي ملكوته في كماله النهائي.

وكانت البركة في اآلية  ،9ألنهم أبناء اهلل يدعون ،تشير إلى ُملكية وملكوت اهلل.
كان كثير من الملوك البشر ،في أزمنة الكتاب المقدسُ ،يلقَب بلقب "أب" من
مرؤوسيهم .وكذلك هو األمر في األسفار المقدسة؛ فكثي اًر ما ُدعي اهلل أبانا ألنه هو

وبناء على هذا ،علّم يسوع في هذه اآلية ،بأن اهلل سيكون األب
أبانا بصفته الملكية.
ً
المباركين.
الملكي ،الملك المحب ألبنائه
َ

كانت كل من هذه البركات التي ذكرها يسوع مرتبطة بمفهوم ملكوت اهلل إلى حد بعيد .واقترح

يسوع بصورة دقيقة أن بركات ملكوت اهلل هي بمثابة المكافأة أو الهدف الذي كان البد أن يحث

مستمعيه على أن يعيشوا حياتهم بشكل سلوكي .لقد قدم يسوع ملكوت اهلل كركيزة أساسية للسلوكيات
المسيحية.
الصالة الربانية

باإلضافة إلى التطويبات ،رّكزت الصالة الربانية الموجودة في متى  ،۱۳–9 :٦ملكوت اهلل

كالهدف للسلوكيات المسيحية .استمع إلى بداية الصالة الربانية في متى :۱۰-9 :٦

َّس اسم َك .لِيأ ِ
أَبا َنا الَِّذي ِفي َّ ِ ِ
يئتُ َك َك َما ِفي
ْت َملَ ُكوتُ َك .لِتَ ُك ْن َم ِش َ
َ
َ
الس َم َاوات ،ل َيتَقَد ِ ْ ُ
السم ِ
اء َكذلِ َك َعلَى األ َْر ِ
ض( .متى )۱۰-٩ :٦
َّ َ
إن ٍ
لكل من هذه اإلعالنات األربعة تركيز ملكوتي .في العنوان ،أبانا الذي في السماوات ،اهلل

معترف به بأبانا ،ولكن الحظ بأنه موصوف أبانا الذي في السنوات بشكل محدد .إن صورة السماء
في كل الكتاب المقدس هي نفسها :إنها مكان عرش اهلل .لذا ،عندما قال يسوع لتالميذه أن يصلوا

"أبانا الذي في السماوات" ،كان في ذهنه أنهم يصلون إلى اهلل أباهم الملكي ،الملك القدوس المتوج
في السماء ،اآلب العظيم في سلطانه.
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في الطلبة األولى ،ليتقدس اسمك ،علّم يسوع تالميذه بأن يمجدوا اسم اهلل .وغالباً ما يساوي

الكتاب المقدس بين اسم اهلل وشخصه وسلطانه .وتفرض هذه الطلبة في الصالة الربانية بأن تسجد
كل المخلوقات هلل بسبب سلطانه الملكي غير المحدود.

حث يسوع تالميذه على الصالة من أجل تتميم ملكوت اهلل
في الطلبة الثانية ،ليأت ملكوتكّ ،
على األرض .كان هذا متماشياً مع تعليمه بأن اهلل ينشر ملكوته السماوي ليشمل األرض كلها.
في الطلبة الثالثة ،لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على األرض ،أظهر يسوع أن كل

المخلوقات في السماء تطيع إرادة اهلل .ولكن علّمنا يسوع أن نصلي حتى تطيع كل الخليقة على
األرض الملك القدوس بنفس الطريقة .وهكذا ،نرى أن يسوع يعلن مرة أخرى ملكوت اهلل كأولوية

عظمى للسلوكيات المسيحية.
االحتياجات األرضية

نتوجه إلى تعاليم
وبعد أن بحثنا في التطويبات والصالة الربانية ،نحن اآلن مستعدون أن ّ
يسوع عن االحتياجات األرضية .تتضح هذه التعاليم في متى .۳٤–۲٥ :٦
لكل شخص احتياجات أرضية ،مثل الطعام واللباس .ولكن علمنا يسوع أال نهتم بهذه

المسائل وبدالً من ذلك ،يجب أن نركز على ملكوت اهلل .استمع إلى كلمات يسوع في متى –۳۱ :٦
:۳۳

س؟  ...أ ََبا ُك ُم
ينَ :ما َذا َنأْ ُك ُل؟ أ َْو َما َذا َن ْ
فَالَ تَ ْهتَ ُّموا قَ ِائلِ َ
ش َر ُ
ب؟ أ َْو َما َذا َن ْل َب ُ
اهلل وِب َّره ،و ِ
وت ِ
هذ ِه ُكلِّهاِ .
ون إِلَى ِ
هذ ِه
لك ِن ا ْطلُ ُبوا أ ََّوالً َملَ ُك َ
اج َ
َي ْعلَ ُم أ ََّن ُك ْم تَ ْحتَ ُ
َ
َ ُ َ
لَ ُك ْم( .متى )۳۳–۳۱ :٦

الس َم ِ
ي
او َّ
َّ
اد
ُكلُّ َها تَُز ُ

إن إعطائنا انتباها مالئماً لالحتياجات األرضية مثل الطعام واللباس ليس خطأً .ولكن أوضح

يسوع هنا بشكل مثير لالنتباه بأن طلب ملكوت اهلل ليس مجرد أحد األهداف الكثيرة التي لدينا كأتباع

للمسيح .إن تمجيد اهلل من خالل نصرة ملكوته على األرض يجب أن يكون اهتمامنا األول أو
األساسي بين كل هذه األهداف في الحياة.
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وهكذا نرىّ ،بين يسوع في أحيان عديده في الموعظة على الجبل ،أن الهدف األساسي للحياة
المسيحية ،الهدف النهائي األعظم الذي يجب أن نجاهد ألجله ،هو تمجيد اهلل عن طريق نصرة
ملكوته.

وبعد أن رأينا أهمية ملكوت اهلل كالهدف للسلوكيات المسيحية ،يجب علينا أن نفحص

م ّكونات الملكوت لنعرف بتدقيق أكثر ما هي عناصره األساسية.

م ّكونات الملكوت
توجد طرق عديدة لوصف ملكوت اهلل ،ولكننا سوف نتكلم عن ثالثة م ّكونات أساسية

للملكوت .أوالً :سوف نتكلم عن دور الملك .ثانياً :سوف نتجه إلى الشعب أو إلى مواطني الملكوت.
وثالثاً :سوف نفحص العهود التي تحكم العالقة بين الملك وشعبه .فلنبدأ بدور الملك داخل المملكة.

الملك
غالباً ما يجد الناس في العصر الحديث صعوبة في فهم معنى أن اهلل هو الحاكم لمملكته،

ألن كثيرين منا لم يعيشوا أبداً تحت سلطان ملك بشري .ولكن كانت الممالك والملوك في أزمنة
الكتاب المقدس القديمة ،مألوفة تماماً للناس .وكان من المتوقع من الملوك ،في تلك األيام ،أن يتمموا
التزاماتهم تجاه مواطنيهم .فكان يجب عليهم حمايتهم واعالتهم ،وأن يعاملوهم برفق .كان أيضاً للملوك
السلطة القانونية ،لتحصيل الضرائب ،وتكوين الجيوش ،وتنظيم أوجه عديدة للحياة .لقد حكم الملوك

الصالحون بحكمة لصالح شعبهم؛ وقد عملوا جاهدين لحمايتهم من القوى األجنبية باإلضافة الى
وقايتهم من المشاكل الطبيعية والداخلية.

ُع ِرف اهلل في الكتاب المقدس ،في أحيان عديدة بالسيد األعلى أو اإلمبراطور األعظم على
خدام ،يعيشون على األرض ولكن يقدمون
كل الخليقة .وكل ملوك األرض هم تابعون له أو ملوك ّ
والئهم لسيدهم األعظم في السماء .مثالً ،نق أر هذه الكلمات في مزمور :۱9 :۱۰۳

السماو ِ
اَ َّلر ُّ ِ
ود( .مزمور )۱٩ :۱۰۳
س ُ
َّت ُك ْر ِسي ُ
ات ثَب َ
َّهَ ،و َم ْملَ َكتُ ُه َعلَى ا ْل ُك ِّل تَ ُ
ب في َّ َ َ
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ويوضح مزمور :9 :٤7
َنِ ِ
شع ِ ِ ِ ِ
الش ُع ِ
ان األ َْر ِ
اء ُّ
ضُ .ه َو ُمتَ َعال ِجدًّا.
هلل َم َج َّ
يم .أل َّ
ُ
وب ْ
اجتَ َم ُعواُ ْ َ .
ش َرفَ ُ
ب إله إ ْبراه َ
(مزمور )٩ :٤7
إن حكم اهلل المطلق كملك على الجميع هو الموضوع الرئيسي الذي يتكرر في كل مكان في
الكتاب المقدس .بالرغم من أن اهلل الخالق هو ملك على كل األمم ،تعلمنا األسفار المقدسة أيضاً أنه
ك بطريقة خاصة على إسرائيل في زمن العهد القديم وعلى الكنيسة في زمن العهد الجديد .في
مل ُ
الواقع ،عندما أقام اهلل عرش داود على إسرائيل ،كان عرش داود هو الممثل لسلطة اهلل وقوته .استمع
إلى الطريقة التي يكلمنا بها سفر أخبار األيام األول  ۲۳ :۲9عن ملك إسرائيل البشري:
ان َداوَد أَِب ِ
الر ِّ ِ
يه 1( .أخبار األيام )23 :2٩
ان َعلَى ُك ْر ِس ِّي َّ
سلَ ْي َم ُ
ب َمل ًكا َم َك َ ُ
س ُ
َو َجلَ َ
الحظ أن كال من داود وسليمان جلس على كرسي الرب في أورشليم .كان العرش ما يزال
يخص اهلل ،لهذا جلس ملوك إسرائيل البشر عليه فقط كملوك تابعين له.
ّ
وفي متى  ۳٥-۳٤ :٥أكد يسوع أن هذه الحالة الزالت سارية في يومه .استمع إلى هذا
التعليم الذي قدمه يسوع بشأن األقسام:
الَ تَ ْحلِفُوا
ِبأُور َ ِ
يم
ُ
شل َ

لملكوته.

اء أل ََّنها ُكر ِس ُّي ِ
السم ِ
اهللَ ،والَ ِباأل َْر ِ
ض أل ََّن َها َم ْو ِطئُ قَ َد َم ْي ِهَ ،والَ
َ ْ
ا ْل َبتَّ َة ،الَ ِب َّ َ
أل ََّن َها َم ِدي َن ُة ا ْل َملِ ِك ا ْل َع ِظ ِيم( .متى )۳٥-۳٤ :٥

لقد حكم اهلل إسرائيل من عرشه في السماء ،وكانت أورشليم الزالت هي العاصمة األرضية
واآلن وقد رأينا أن اهلل هو الملك على كل الخليقة ،وأنه ملك بطريقة خاصة على إسرائيل

والكنيسة ،يجب أن نوجه انتباهنا إلى الشعب أو المواطنين الذين يعيشون في مملكة اهلل.
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الشعب
وبما أن اهلل هو السيد على كل الخليقة ،فهناك اتفاق في الرأي أن ملكه كان دائماً على كل

إنسان حي .ولكن عندما يتكلم الكتاب المقدس عن شعب مملكة اهلل ،فهو عادة يشير إلى أولئك الذين

الشرير .يتكلم العهد القديم عادة
دعاهم اهلل لنفسه على العكس من أهل العالم الذين يتبعون طرق ّ
بهذه الطريقة عن إبراهيم ونسله .ويستخدم العهد الجديد هذه اللغة للتكلم عن الكنيسة بشكل عام،
حيث أن المسيحيين من كل األجناس نالوا التبني وبذلك انضموا إلى عائلة إبراهيم في المسيح.

عين آدم وحواء ،وأوالدهما،
نصب البشرية ،كملوك تابعين له .لقد ّ
عندما خلق اهلل العالمّ ،
ليتسلطوا على كل الخليقة كملوك لخدمته .كانت مهمتهم أن يحكموا كل الحيوانات ،وكذلك أنفسهم،

لنجاح ملكوت اهلل .استمع إلى كلمات داود في مزمور :٦-٥ :٨

وِبم ْج ٍد وبه ٍ
َعم ِ
اء تُ َكلِّلُ ُه (اإلنسان) .تُ َ ِّ
ال َي َد ْي َك( .مزمور )٦-٥ :٨
َ َ َََ
سلطُ ُه َعلَى أ ْ َ
ِ
وعي َِّنت
بالرجوع إلى وصف الخليقة في تكوين اإلصحاح ّ ،1بين داود أن البشرية قد ُكللَت ُ
للتسلط على كل العالم وعلى كل الساكنين فيه .باختصار جعل اهلل البشر ملوكه التابعين له

المتسلطين على الخليقة.

ونحن نتعلم في سفر التكوين نفسه ،أن جزءاً من عمل البشرية هو جعل العالم بأكمله يشابه

جنة عدن .عندما خلق اهلل العالم كان كل شيء حسناً ،ولكن المكان الوحيد الذي أنشأه اهلل بطريقة
تناسب السكن البشري كان جنة عدن .وكما نق أر في سفر التكوين :9-٨ :۲

ب ِ
ب
الر ُّ
الر ُّ
ت َّ
س َّ
ض َع ُه َن َ
له َج َّن ًة ِفي َع ْد ٍن َ
آد َم الَِّذي َج َبلَ ُهَ ٩ .وأَ ْن َب َ
اك َ
اإل ُ
ش ْرقًاَ ،و َو َ
َو َغ َر َ
ش ِهي ٍ
له ِم َن األَ ْر ِ
ِ
َّة لِ َّلنظَ ِر َو َج ِّي َد ٍة لِألَ ْك ِل( .تكوين )٩-٨ :۲
ش َج َرٍة َ
ض ُك َّل َ
اإل ُ
لقد أ ِ
ُع َدت الجنة ألجل البشر وتم إسكانهم فيها .وقد كانت مهمة البشر كملوك تابعين هلل أن
الجنة في كل العالم .وقد ذكر اهلل هذا بوضوح في سفر التكوين  ،۲٨ :۱حيث أعطى
ينشروا نموذج ّ

هذه النصيحة آلبائنا األول:
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َخ ِ
ِ
وها( .تكوين )2٨ :1
ضَ ،وأ ْ
ض ُع َ
امألُوا األ َْر َ
أَثْم ُروا َوا ْكثُُروا َو ْ
وهكذا ،ندرك أن مسؤولية البشرية كانت أن تسكن العالم كله ،وأن تمأله بمواطنين لملكوت
اهلل ،وأن يدخلوا تحسينات في سائر األرض كما فعل اهلل في جنة عدن.

لذلك ،منذ البدء ،كان ملكوت اهلل شامالً في تركيزه وقضائهَ .ح َكم اهلل مباشرة على كل
البشرية ،وكان قصده أن يصبح العالم كله مملكة له .وقد استمر هذا منذ زمن آدم وحواء حتى أيام

إبراهيم الذي عاش حوالي  ۲۰۰۰سنة قبل المسيح .نق أر عن هذا في سفر التكوين  ،٦ :۱7حيث

وعد الرب إبراهيم بالوعد التالي:

ون( .تكوين )٦ :۱7
َوأُثْ ِم ُر َك َك ِث ًا
ُم ًماَ ،و ُملُو ٌك ِم ْن َك َي ْخ ُر ُج َ
ير ِجدًّاَ ،وأ ْ
َج َعلُ َك أ َ
في أيام إبراهيم ،حصر اهلل تركيزه في المستوى الوطني ،مرّك اًز على نسل إبراهيم كمملكته

الخاصة داخل حكمه الشامل للعالم .وقد وصل هذا التركيز إلى ذروته في شخص يسوع ،الملك

النهائي صاحب السيادة على شعب اهلل في األرض كلها .تكلم يسوع عن ملكه في أماكن عديدة مثل

متى  11 :27حيث نق أر حديثه مع بيالطس:
ِ
سأَلَ ُه ا ْل َوالِي قائال :أنت ملِ ُك ا ْل َي ُه ِ
سوعُ:
ود؟ فَقَ َ
فَ َوقَ َ
ال لَ ُه َي ُ
ام ا ْل َوالي .فَ َ
ف َي ُ
َ
سوعُ أ َ
َم َ
ت تَقُو ُل( .متى )11 :27
أَ ْن َ
وفي ظل ملك المسيح ،أصبح تركيز ملكوت اهلل أم اًر كنسياً ،بمعنى أنه أصبح مرك اًز على

الكنيسة .انتشر الخالص بنجاح من خالل التبشير باإلنجيل خارج حدود إسرائيل وشعبها بحيث أنه
لم تعد النقطة المركزية في ملكوت اهلل أمة بمفردها إنما الكنيسة في كل العالم .يتضمن ملكوت اهلل

اآلن أناس من كل جنس ويستمر في االمتداد إلى أقاصي األرض .فمثالً ،تأمل في سفر الرؤيا :٥

السماوية التي تمجد يسوع هذه الكلمات:
 ۱۰–9حيث تتضمن الترنيمة
ّ
شتََرْيتََنا لِلَّ ِه ِب َد ِم َك ِم ْن
ت َوا ْ
أل ََّن َك ُذ ِب ْح َ
س َن ْملِ ُك َعلَى \أل َْر ِ
ض.
ُملُوكاً َو َك َه َن ًة ،فَ َ

ٍ
سٍ
ُم ٍةَ ،و َج َع ْلتََنا إل لَ ِه َنا
ش ْع ٍب َوأ َّ
ان َو َ
ُك ِّل قَ ِبيلَة َولِ َ
(رؤيا )۱۰–٩ :٥
-9-
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بعدما تكلمنا عن الملك والشعب ،يجب أن نذكر ثالثاً للملكوت :العهود التي تحكم العالقة

العهود
في العالم القديم ،غالباً ما أدار الملوك المتسلطين إمبراطورياتهم العظيمة بفرض عهود أو

النية الحسنة للملوك المتسلطين تجاه
اتفاقيات على األمم التابعة وملوكهم .وقد ذكرت هذه العهود ّ
الملوك التابعين ،ووضعت قائمة بالتزامات التابعين تجاه المتسلطين ،وحددت عواقب طاعة أو
عصيان هذه االلتزامات.

بنفس الطريقة أدار اهلل مملكته في كل أزمنة الكتاب المقدس عن طريق العهود .وقد أظهرت

ونصت أيضاً على
عهود اهلل نيته الحسنة تجاه شعبه؛ كما
تضمنت قائمة التزامات الشعب تجاه اهلل؛ ّ
ّ
عواقب طاعة هذه االلتزامات أو عصيانها ،وتحديد بركات الطاعة ولعنات العصيان.
إن التكلم عن ستة عهود رئيسية بين اهلل وشعبه أمر عادي .فالكتاب المقدس يتكلم عن عهد

اهلل مع آدم في سفر هوشع 7 :٦؛ والعهد مع نوح في سفر التكوين  ٦و9؛ والعهد مع إبراهيم في
سفر التكوين  ۱٥و۱7؛ والعهد من خالل موسى في سفر الخروج في المقام األول ۲٤-۱9؛ والعهد

مع داود في سفر صموئيل الثاني  7وفي سفر المزامير  ٨9و۱۳۲؛ والعهد النهائي في المسيح في
أماكن مثل لوقا  ۲۰ :۲۲والرسالة إلى العبرانيين  .۲9–۲۳ :۱۲لم تكن هذه العهود في صراع مع

ونموه عبر التاريخ .فمنذ البدء كانت عالقة
بعضها .بل على العكس ،ساعدت في إدارة ملكوت اهلل ّ
العهدية بشعبه في كل أزمنة العهد
اهلل بالبشرية محكومة بالعهد ،وقد استمرت عالقة اهلل بطبيعتها
ّ
القديم في تاريخ بني إسرائيل .وحتى اإليمان المسيحي في أسفار العهد الجديد فهو ُمفسر بالنسبة
للعهد الجديد في المسيح.

المسيحية .ولكي نعبر عن
هم إدارة اهلل لملكوته من خالل عهده أمر هام جداً للسلوكيات
ّ
إن فَ َ
تبين حقائق موقفنا :اهلل هو ملكنا
ذلك في كلمات متفقة مع دروسنا ،يمكننا القول إن العهود الكتابية ّ
ونحن خدام مملكته .هذا وتؤسس العهود أنواعاً من أهداف الملكوت التي يباركها اهلل .كما تصور
الكثير من الوسائل التي يجب أن نستخدمها لتحقيق هذه األهداف .باختصار إن عالقة العهد مع اهلل
تساعدنا في فهم كيف أن كل وجه من أوجه حياتنا يجب أن يعمل ليأتي بالمجد لملكنا العظيم.
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الكتابية
صنع الق اررات
ّ
ُ

البعد الموقفي :السعي نحو تحقيق هدفنا
الدرس السادسُ :

مكونات الملكوت،
وبعد أن اكتشفنا أهمية ملكوت اهلل كهدف للسلوكيات المسيحية ،ودرسنا ّ
يجب أن نتحول باختصار ،إلى نمو الملكوت التاريخي ،والى الحدود التي أعلنها ملكوت اهلل والتي
سيظهرها على مدى التاريخ كله.

نمو الملكوت
إن تلخيص قصة الكتاب المقدس إلى ثالث فترات تاريخية :الخليقة ،السقوط ،والفداء هو

تقليد طويل األمد .وسوف نتبع هذا المخطط األساسي نفسه .ولكننا سندعو هذه الفترات بأسماء
مخت لفة لكي نلقي الضوء على اهتمام الملكوت .فسوف نتكلم عن طور الخليقة كالوقت الذي كان فيه

الملكوت في حالة السالم البدائي .وسوف نشير إلى سقوط البشرية في الخطية كعصيان البشرية ضد

الملك السماوي .وسوف نتكلم عن طور الفداء كوقت السالم النهائي الذي يفوق السالم البدائي

للخليقة حيث يأتي اهلل بملكوته إلى االكتمال النهائي المجيد.

سوف نقدم هذه الفترات الثالثة في ترتيب تاريخي ،بدءاً بالسالم البدائي ،ثم نكمل بعصيان

البشرّية ،وننتهي بوقت السالم النهائي للملكوت .دعونا نوجه انتباهنا أوالً إلى فترة السالم البدائي.
السالم البدائي

عندما خلق اهلل العالم في البدء ،عاشت البشرية في انسجام تام مع اهلل .كان آدم وحواء

خادمين مطيعين .وكنتيجة لذلك ،كان يوجد سالم بين اهلل والبشرية.

عين اهلل ،أثناء هذه الفترة ،أناساً ليخدموا كملوك تابعين له .في البداية قامت
وكما قد رأيناّ ،
البشرية بدورها بشكل جيد وفي توافق تام مع التزاماتها نحو اهلل .ونتيجة لذلك ،نال آدم وحواء بركة
عالقة حميمة مع اهلل ،وعاشوا في جنة عدن حيث كانت الحياة سعيدة سهلة.

في الواقع ،كثي اًر ما تتأمل باقي أسفار الكتاب المقدس في حالة هذه الجنة ،كزمن سالم

ورخاء عظيمين .فمثالً نق أر في سفر إشعياء  ۳ :٥۱هذه الكلمات:

ب قَ ْد ع َّزى ِ
ص ْه َي ْو َنَ .ع َّزى ُك َّل ِخ َرِب َهاَ ،وَي ْج َع ُل َبِّريَّتَ َها َك َع ْد ٍنَ ،وَب ِاد َيتَ َها َك َجنَّ ِة
الر َّ
فَِإ َّن َّ
َ
االب ِتهاج يوج َد ِ ِ
ت التََّرُّنِم( .إشعياء )۳ :٥۱
الر ِّ
َّ
ص ْو ُ
ب .ا ْلفَ َر ُح َو ْ َ ُ ُ َ
ان ف َ
يها .ا ْل َح ْم ُد َو َ
-11األلفية الثالثة http://arabic.thirdmill.org
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ّ

الكتابية
صنع الق اررات
ّ
ُ

البعد الموقفي :السعي نحو تحقيق هدفنا
الدرس السادسُ :

كانت الحياة البشرية ،أثناء فترة السالم في جنة عدن ،مليئة بالفرح واالبتهاج ،بالشكر
والترنيم .لم تكن الحياة في العالم قد تطورت بعد في هذه الفترة .ولكن في الجنة ،حيث وجد المجتمع

البشري ،كان هناك سالم عظيم.

وكما نق أر في سفر التكوين  ،٣كان العمل وانجاب األوالد ،في ذلك العالم ،أم اًر سهالً ومليئاً

بالفرح نسبياً .فلم يهدد أي عدو بالحرب ،ولم تهدد حيوانات بالعنف ،ولم يهدد مرض الصحة ،ولم
يهدد جفاف أو طوفان أو حريق بإهالك البيوت والمحاصيل .ولكن باألحرى ،اعتنى اهلل بآدم وحواء

بحب وحنان ،بل سار معهم وقابلهم في الجنة الهادئة.

مكونات العهد معاً لصالح البشرية .وقد أظهر اهلل،
باختصار ،كان هذا عالم عملت فيه كل ّ
تصدق تجاه شعبه وذلك بخلقهم ،ووضعهم في جنة خالية من العيوب،
الملك العظيمّ ،نية حسنة ال
ّ
وأعطاهم سلطانا على كل خليقة .أما بالنسبة لاللتزامات البشرية ،فقد طلب الرب منهم أن يعبدونه
ويطيعونه .وقد عملوا ذلك بدون خطأ .أما ما يتعلق بالعواقب ،فقد نتج عن الطاعة البشرية بركات
عظيمة من اهلل .كانت هذه هي الطريقة التي خلق اهلل العالم بها من أجل البشرية ،وما زالت هي

نفس الطريقة التي يجب أن يكون العالم عليها.

لألسف ،يتخطى تاريخ ملكوت اهلل فترة السالم البدائي هذه إلى وقت عصيان ضد اهلل –وقت

نقضت فيه البشرية التزاماتها للعهد مع اهلل ،الملك العظيم ،وتمردت عليه.
التمرد
الحية أغرت
كلنا نعرف قصة العصيان البشري األول ضد اهلل .يسجل سفر التكوين  ٣أن ّ
المحرمة ،شجرة معرفة الخير والشر ،ووقعت حواء في التجربة .وأعطت حواء
حواء لتأكل من الشجرة
ّ

أيضاً آدم من ثمر الشجرة ،فأكل هو أيضاً .وانتهك البشر إحدى التزامات عهدهم مع اهلل بارتكابهم

الخطية بهذه الطريقة ،وكنتيجة لذلك فقد تلقّوا لعنات العهد.

طرد اهلل آدم وحواء من الجنة كرد فعل لعصيانهم ،وأجبرهم على العيش في عالم كانت فيه

األرض متحجرة يصعب العمل فيها ،ووالدة األطفال مؤلمة .عالم هددتهم وأوالدهم فيه األمراض

والمجاعات والحيوانات المفترسة والحروب .كانوا ال يزالون تحت التزامات العهد ،ولكن كانوا يختبرون

العواقب السلبية لفشلهم في هذه االلتزامات.
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ّ

الكتابية
صنع الق اررات
ّ
ُ

البعد الموقفي :السعي نحو تحقيق هدفنا
الدرس السادسُ :

مميزة عبر التاريخ .لذلك استمرت البشرية في العصيان
أعطى هذا العصيان العالم صفات ّ
ضد الملك العظيم ،واستمر اهلل في عقاب البشرية بلعنات العهد .لقد دمر العالم كله بطوفان في أيام
تخرب البشرية في كل أجيالها .ومع كل هذا ،لم تتعلم
نوح .وقد سمح للمرض والطبيعة والحرب أن ّ
البشرية درسها .فبدالً عن رجوعنا إلى اهلل في توبة وحفظنا اللتزامات العهد ،استمرينا في العصيان
وابقاء لعنات العهد.

ولكن لم يتخلّى اهلل عنا ولم يتركنا للعصيان واللعنة ،وبدالً عن ذلك ،صمم أن يأتي بالسالم

النهائي إلى ملكوته ،وأن يعيد البركة إلى شعبه.
السالم النهائي

وبطرق محدودة ،بدأ اهلل في استعادة السالم إلى ملكوته مباشرة بعد سقوط البشرية في

الخطية .وكما نرى في سفر التكوين  ،٣لم ينزل اهلل الموت بآدم وحواء عندما أخطآ–برغم أن هذا ما

كان قد سبق وأنذر به ليعمله .وبدالً من ذلك ،منحهم الحياة .وفي وسط لعنهم ،قدم لهم بشارة الفداء
ألول مرة .استمع إلى كلمات اهلل للحية في سفر التكوين :۱٥ :۳

َضع ع َداوةً ب ْي َن ِك وب ْي َن ا ْلم أر َِة ،وب ْي َن َنسلِ ِك وَن ِ
ْس ِكَ ،وأَ ْن ِت
س َح ُ
َْ َ َ
ََ
َوأ َ ُ َ َ َ
سل َهاُ .ه َو َي ْ
ْ َ ْ
ق َأر َ
ين َع ِق َب ُه( .تكوين )۱٥ :۳
س َح ِق َ
تَ ْ
شرح اهلل هنا بأن نسل المرأة سوف يسحق رأس الحية .وعادة ما يسمي الالهوتيون هذا

األصلية أو "البشارة األولى" ،ألنها كانت المرة األولى في التاريخ التي عرض فيها اهلل أن
بالبشارة
ّ
يرسل فادياً لينقذ البشرية من لعنة الخطية.
هذا يعني ،كان اهلل يسعى لتحقيق هدف الفداء التام وتقدم ملكوته طوال تاريخ العالم بعد

السقوط .وتخبرنا أسفار العهد القديم أن البشارة كانت تعمل بفاعلية لمصالحة بعض الناس مع اهلل،

ظ على أناس كانوا أمناء له في زمن
وتوطيد السالم بين اهلل وشعبه المفدي .ولكن برغم أن اهلل حافَ َ

العهد القديم ،إال أنه لم َي ُرد مجد ملكوته إلى ما كان عليه في أيام السالم.
ولكن أثناء إرسالية المسيح األرضية ،حققت مهمة تجديد السالم قفزة هائلة إلى األمام عندما

وصلت آخر مراحل تنفيذها .كان يسوع المسيح هو الفادي الذي أشارت إليه كل أسفار العهد القديم.
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ّ

البعد الموقفي :السعي نحو تحقيق هدفنا
الدرس السادسُ :

الكتابية
صنع الق اررات
ّ
ُ

رسل من اهلل ،حتى يعيد تأسيس ملكوته األمين على األرض ،وينشر
الم َ
لقد جاء إلى األرض كالملك ُ
هذا الملكوت السماوي في كل العالم .ويواصل المسيح إنجاز هذا العمل اآلن .وعندما يأتي المسيح
مرة أخرى في مجده ،سوف يكمل استعادة الملكوت ،آتياً بالعالم أجمع إلى السالم النهائي المجيد مع

اهلل ملكنا.

اآلن وقد اكتشفنا تفصيالت حقيقة ملكوت اهلل ،نحن مستعدون ألن نتوجه إلى موضوعنا

الرئيسي الثاني :الحياة في ملكوت اهلل .في هذا الجزء ،سوف نركز على الهدف الثنائي الذي حدده

اهلل لنا لكي نحققه داخل ملكوته.

الحياة في الملكوت
لقد أوضحنا في بداية هذا الدرس أن الهدف األخالقي األكثر أهمية الذي نسعى إليه هو
مجد اهلل عن طريق نصرة ملكوته .سوف ندرس في هذه المرحلة بعض المتضمنات العملية لهذا

الهدف ،خاصة عندما تكون متعلقة بحياتنا كمواطنين في ملكوت اهلل .وسنبحث بشكل خاص عن

إجابات للسؤال :ما هي أنواع األهداف التي علينا أن نسعى لتحقيقها عندما نطلب ملكوت اهلل؟

هاما ألهدافنا في الحياة في أول سؤال
يقدم أصول اإليمان الوستمنستري المختصر دليالً ّ
واجابة له .وللرد على السؤال:
ما هي غاية اإلنسان العظمى؟
يجيب أصول اإليمان المختصر:
إن غاية اإلنسان العظمى هي أن يمجد اهلل وأن يتمتع به إلى األبد.
سوف تالحظ أن أصول اإليمان الوستمنستري المختصر يصف هدفا ثنائياً.

فمن ناحية ،هو يقول إنه علينا أن نسعى لتمجيد اهلل .ومن الناحية األخرى ،يجب أن نسعى

إلى التمتع باهلل إلى األبد.

إن مناقشتنا عن الهدف الثنائي لملكوت اهلل سوف تتبع هذا التقسيم بعينه .أوالً ،سوف ندرس

ماذا يعني أن نمجد اهلل كملكنا .وثانياً :سوف نتكلم عن معنى أن نتمتع باهلل في ملكوته .دعونا نبدأ

بهدف تمجيد اهلل كملكنا.
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الكتابية
صنع الق اررات
ّ
ُ

البعد الموقفي :السعي نحو تحقيق هدفنا
الدرس السادسُ :

تمجيد اهلل
في هذا القسم ،سوف نبحث فكرة أن اهلل ممجد قبل كل شيء من خالل نصرة ملكوته،
نعرف مجد اهلل ،وثانياً سوف ندرس مسألة تمجيد اهلل.
وسوف نفعل ذلك في جزئي .أوالً :سوف ّ
دعونا نبدأ بمجد اهلل.
مجد اهلل
يستخدم الكتاب المقدس كلمة مجد – أو  Kavodفي العبرية و doxaفي اليونانية–ليقول عدة
أشياء مختلفة عن اهلل .فكثي اًر ما يكون "مجد" اهلل في [مظهره الخارجي] ،خاصة [سحابة النار] التي
تحيط به ،كما في سفر الخروج  ۱7 :۲٤أو سفر حزقيال .٤ :۱۰

ولكن عندما نتكلم عن مجد اهلل كهدف للسلوكيات ،فنحن ال نفكر في مظهر اهلل الخارجي

فقط ،بل نحن معنيون أكثر بـمكانة اهلل أو شهرته ،خاصة المكانة التي يأخذها عن طريق أعماله

العظيمة .فمثالً ،في سفر الخروج  ،٤ :۱٤تكلم اهلل بهذه الكلمات:

يع ج ْي ِش ِه ،ويع ِر ُ ِ
ِ
فَأَتَمج ُ ِ
ب( .خروج )٤ :۱٤
الر ُّ
ُّون أ َِّني أََنا َّ
ص ِري َ
َّد ِبف ْر َع ْو َن َوِب َجم ِ َ
ف ا ْلم ْ
ََْ
َ
ّبين اهلل في هذه الفقرة أن االعتراف بمجده ،أي مكانته أو صيته ،ازداد عندما رأى
المصريون أن قوته قد هزمتهم .ومع أنهم اغتاظوا من مجده ،لكن ال زال عليهم االعتراف به.
وفي معنى متصل بمكانة اهلل وصيته ،نحن معنيون أيضاً بـ “مجد" اهلل فيما يتعلق بـاإلجالل

قد َمين له .وعلى خالف المصريين الذين اغتاظوا من أعمال قدرة اهلل المجيدة ،على
الم َ
والتسبيح ُ
المسيحيين أن يقدروا قوة اهلل ،وأن يعملوا على زيادة مكانته وصيته عن طريق اإلعالن عن أفعاله

وتقديم الشكر له.

على سبيل المثال ،يتضح معنى "مجد" الرب في مزمور  ۲-۱ :۲9حيث نق أر هذه الكلمات:
ِِ
ِ
ب ِفي ِزي َن ٍة
اس ُج ُدوا لِ َّلر ِّ
ِّموا لِ َّلر ِّ
ِّموا لِ َّلر ِّ
اسمهْ .
ب َم ْج َد ْ
بَ ...م ْج ًدا َوع ًّزا2 .قَد ُ
قَد ُ
َّس ٍة( .مزمور )۲-۱ :۲٩
ُمقَد َ
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كمثال واحد فقط ،استمع إلى كلمات سفر الرؤيا :۱۱–9 :٤
ِ
ِ
س َعلَى ا ْل َع ْر ِ
ش ْك ارً لِ ْل َجالِ ِ
ش ،ا ْل َح ِّي إِلَى أ ََب ِد
ام ًة َو ُ
لح َي َوا َن ُ
َوحي َن َما تُ ْعطي اْ َ
ات َم ْجداً َو َك َر َ
س َع َلى ا ْل َع ْر ِ
ش ْيخاً قُدَّام ا ْل َجالِ ِ
ون لِ ْل َح ِّي
ينَ ،ي ِخ ُّر األ َْرَب َع ُة َوا ْل ِع ْ
ون َ
س ُج ُد َ
ش ُر َ
اآل ِب ِد َ
شَ ،وَي ْ
َ
ين ،وي ْطرح َ ِ
ِ
ِ
َمام ا ْل َع ْر ِ
ستَ ِح ٌّ
ب
ُّها \ َّلر ُّ
ين :أَ ْن َ
ش قَ ِائلِ َ
إِلَى أ ََبد \آل ِبد َ َ َ َ ُ
ت ُم ْ
ق أَي َ
ون أَ َكاليلَ ُه ْم أ َ َ
شي ِ
اد ِت َك َك ِائ َن ٌة
أْ
اءَ ،و ِه َي ِبِإ َر َ
ت َخلَ ْق َ
ام َة َوا ْلقُ ْد َرةَ ،أل ََّن َك أَ ْن َ
ت ُك َّل األَ ْ َ
َن تَأْ ُخ َذ ا ْل َم ْج َد َوا ْل َك َر َ
َو ُخلِقَ ْت( .الرؤيا )۱۱–٩ :٤
لقد أُعلِمنا ثالث مرات في هذه الفقرة القصيرة أن اهلل يتلقى العبادة أثناء جلوسه على عرشه

الملكي .وهذه هي الصورة الثابتة عبر الكتاب المقدس.

وبعد أن رأينا ما هو مجد اهلل ،وكيف يرتبط هذا المجد بملكه ،يجب أن نتجه إلى تمجيد اهلل.

وفي هذا الجزء سوف نسأل أسئلة مثل :لماذا مجد اهلل هو هدفنا؟ وكيف يمكننا أن نزيد مجد ملكنا
القدوس؟
تمجيد اهلل
إن البشر ملزمون بتمجيد اهلل بشكل أساسي ألنه ملكنا .ولهذا يطلب تسبيحنا وعبادتنا له.

وكما يشير أصول اإليمان الوستمنستري المختصر في سؤاله األول واجابته له ،يتّضح أن الغرض
الرئيسي للبشرية هو أن تزيد من مجد اهلل .ومن أفضل األماكن التي نرى فيها هذا الفكر في األسفار
المقدسة هو قصة الخليقة ،حيث أعلن اهلل بصورة دقيقة غرضه من خلق البشرية .استمع إلى كلمات

سفر التكوين :۲٨–۲٦ :۱

َوقَا َل اهللَُ :ن ْع َم ُل ِ
س َم ِك ا ْل َب ْح ِر
سلَّطُ َ
س َ
ون َعلَى َ
ورِت َنا  ...فَ َيتَ َ
ان َعلَى ُ
اإل ْن َ
ص َ
يع الدَّبَّاب ِ
السم ِ
اء َو َعلَى ا ْل َب َه ِائِمَ ،و َع َلى ُك ِّل األ َْر ِ
ات الَِّتي
ضَ ،و َعلَى َج ِم ِ
َ
َّ َ
ان علَى ص ِ
ق اهللُ ِ
األ َْر ِ
ط ْي ِر
س َم ِك ا ْل َب ْح ِر َو َعلَى َ
ض .فَ َخلَ َ
س َ َ
سلَّطُوا َعلَى َ
ورِتهَ ...وتَ َ
اإل ْن َ
ُ َ
السم ِ
ب َعلَى األ َْر ِ
اء َو َعلَى ُك ِّل َح َي َو ٍ
ال لَ ُه ْم :أَثْ ِم ُروا َوا ْكثُُروا
ان َي ِد ُّ
ضَ .وَب َارَك ُه ُم اهللُ َوقَ َ
َّ َ
َو َعلَى طَ ْي ِر
ب َعلَى
تَِد ُّ
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السم ِ
ِ
َخ ِ
اء َو َعلَى
ضَ ،وأ ْ
ض ُع َ
امألُوا األ َْر َ
سلَّطُوا َعلَى َ
وهاَ ،وتَ َ
َو ْ
س َمك ا ْل َب ْح ِر َو َعلَى طَ ْي ِر َّ َ
ب َعلَى األ َْر ِ
ُك ِّل َح َي َو ٍ
ض( .تكوين )۲٨–۲٦ :۱
ان َي ِد ُّ
عندما خلق اهلل البشرية ،حدد لنا هدفاً .وكان ذلك الهدف أن نتسلط على األرض كملوكه

التابعين له ،ناشرين سلطانه وبركات ملكوته في العالم كله .واليزال هذا هو هدفنا ،أنه تحت سلطان

نحسن العالم وأن نعمل على انتشار سلطان اهلل وزيادة بركاته .يجب علينا أن
ملك المسيح ،علينا أن ّ
نضاعف أعداد المواطنين داخل ملكوته ،معلمين إياهم أن يعترفوا بملكنا العظيم ويقدموا له اإلكرام
والمديح .وعندما نحقق هذا الهدف ،يزداد استحقاق اهلل ومكانته وصيته ،كما يزداد مجده أيضاً.

ونحن نرى هذا التأكيد على مجد اهلل مكر اًر بطرق عديدة خالل الكتاب المقدس .وعلى سبيل

المثال ،تعلمنا المزامير أن نتأمل في أعمال اهلل الصالحة وقوته ،والتي تزيد من صيته .وهي تعلمنا

يخية
أن نتغنى بتلك األشياء ،ويعد ذلك شكالً من أشكال اإلكرام والتسبيح له .وتسجل األسفار التار ّ

يخية أن
الكثير من أعمال قوة اهلل ورحمته ودينونته .ومن خالل هذه المدونات ،تعلمنا األسفار التار ّ
نتذكر صالح اهلل وسيادته المطلقة ،وتوفّر لنا بذلك أسباباً جديدة لتسبيحه.
وتعلمنا األسفار النبوية بدورها أن نتطلع في المجد المستقبلي هلل ،وأن يكون هذا الرجاء

دافعنا للسعي نحو الصالح في هذه الحياة .عالوة على ذلك ،إن طاعة كل الوصايا في ناموس اهلل،

متوازنة حقاً مع مهابة مجده .استمع إلى الطريقة التي لخص بها موسى الشريعة في سفر التثنية

:٥٨ :۲٨

ِ
ِ ِ
ِ
إِ ْن لَم تَ ْح ِر ِ
َّ
ام ِ
اب
وب ِة ِفي ه َذا ِّ
الس ْف ِر ،لتَ َه َ
وس ا ْل َم ْكتُ َ
ْ
ْ
ص لتَ ْع َم َل ِب َجمي ِع َكل َمات ه َذا الن ُ
ِ
له َك( .تثنية )٥٨ :۲٨
الر َّ
وبَّ ،
االس َم ا ْل َجل َ
يل ا ْل َم ْرُه َ
ه َذا ْ
ب إِ َ
سجل موسى هنا وصية واحدة .ولكنه وصفها بطريقتين .فقط ضع مهابة اسم اهلل المجيد
ّ
والمرهوب ،في نفس المكانة مع االتباع الدقيق لكل كلمات شريعته .ألنه عندما تكون لدينا مهابة

صحيحة هلل ولمجده ،فنحن نعبر عن تلك المهابة بتقديمنا الطاعة الكاملة لكل وصاياه .استمع إلى

كلمات يسوع في متى  ٤۰–۳7 :۲۲حيث علم نفس هذه الفكرة:
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له َك ِم ْن ُك ِّل َق ْل ِب َكَ ،و ِم ْن ُك ِّل َن ْف ِس َكَ ،و ِم ْن ُك ِّل ِف ْك ِر َك.
الر َّ
تُ ِح ُّ
ب َّ
ب إِ َ
يب َك َك َن ْف ِس َكِ .ب َهاتَ ْي ِن
األُولَى َوا ْل ُع ْظ َمىَ .والثَّ ِان َي ُة ِم ْثلُ َها :تُ ِح ُّ
ب قَ ِر َ
َّ
اء( .متى )٤۰–۳7 :۲۲
وس ُكلُّ ُه َواألَ ْن ِب َي ُ
ام ُ
الن ُ

هذ ِه ِهي ا ْلو ِ
ِ
صيَّ ُة
َ َ
ا ْلو ِ
ق
صيَّتَ ْي ِن َيتَ َعلَّ ُ
َ

اقتبس يسوع من سفر التثنية  ٥ :٦لكي يعلم أن وصية محبة اهلل هي أساس كل الوصايا
األخرى .وبالطبع ،تتضمن محبة اهلل إدراك استحقاقه وتأكيده ،باإلضافة إلى تقديره واكرامه–
هامة لتمجيده.
باختصار ،إن محبة اهلل هي طريقة ّ
نثبت قلوبنا نحو هدف مجد اهلل ،فإن تمجيدنا هلل ليس إال
واآلن ،فكما أنه أمر هام لنا أن ّ

جزء من هدفنا الثنائي فقط .يجب علينا أيضاً أن نتمتع بالرب إلى األبد .لذلك ،دعونا نكتشف هذا

التمتع باهلل بما أنه جانب مهم جداً من هدفنا الرئيسي.

التمتع باهلل
ئيسية للسلوكيات الكتابية ،قد
عندما نتكلم عن تمتعنا الخاص باهلل ،كواحد من األهداف الر ّ
يتفاجأ بعض المسيحيين مندهشين قليالً .في نهاية األمر إن معيارنا للحياة السلوكية يجب أن يكون

شخص اهلل نفسه ،وليس رغباتنا وشهواتنا الخاصة .إذاً ،فكيف نبدد هذا التوتر؟ كيف نوفق بين
رغباتنا الخاصة بالسعادة ورغبة اهلل في عالم يمجده ويعظّم ملكوته؟ في الواقع ،وبدون دهشة إن
اإلجابة هي إن التمتع البشري الصحيح باهلل يعطيه المجد.

سوف نتكلم عن اعتبارين يظهران أن التمتع البشري باهلل يأتيه بالمجد فعالً .أوالً ،سوف

ندرس دور البشرية في ملكوت اهلل .وثانياً ،سوف نوجه انتباهنا إلى دور الناموس الذي أعطاه اهلل
ليحكم به ملكوته .دعونا نبدأ بفحص قصد اهلل للبشرية كوسيلة لتقديم المجد للملك القدوس.

دور البشرية
عندما خلق اهلل العالم ،كان دور البشرية تزويد ملكوت اهلل بالس ّكان والتسلط فيه .ولكنه لم

يرد مواطنين يخدمونه .إن اهلل ملك محب .هو صالح ،رحوم وكريم معنا .ويريدنا أن نحبه .وليس

ملكوته المثالي ملكوتاً نرتعب خوفاً فيه منه ونطيعه حتى نتجنب عقابه .بل على العكس ،كل شخص
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الكتابية
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ّ
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في ملكوت اهلل المثالي يحب الرب .ويكون له نصيب في الشركة معه ومع شعبه .تأمل في رسالة

رومية  ۱7 :۱٤حيث كتب بولس العبارة التالية:

وت ِ
وح ا ْلقُ ُد ِ
س.
الر ِ
اهلل أَ ْك ً
سالَ ٌم َوفَ َر ٌح ِفي ُّ
ال َو ُ
أل ْ
س َملَ ُك ُ
ش ْرًباَ ،ب ْل ُه َو ِبٌّر َو َ
َن لَ ْي َ
(رومية )۱7 :۱٤
يجب أن يتميز شعب ملكوت اهلل بالفرح والسالم .بكلمات أخرى ،يجب أن يتمتعوا بالبركات

التي يوفرها لهم إلههم .استمع إلى هذه الكلمات التي علّمها يسوع في متى :٤٤ :۱۳
ضا
أ َْي ً
فَ َر ِح ِه

ش ِب ُه
ُي ْ
ضى
َم َ

ِ
وت َّ ِ
َخفَاهَُ .و ِم ْن
ان فَأ ْ
َملَ ُك ُ
سٌ
الس َم َاوات َك ْن ًاز ُم ْخفي في َح ْقلَ ،و َج َدهُ إِ ْن َ
شتََرى ذلِ َك ا ْل َح ْق َل( .متى )٤٤ :۱۳
ان لَ ُه َوا ْ
َوَب َ
اع ُك َّل َما َك َ

إن ملكوت اهلل سبب لفرح عظيم .لذلك ،فاالستجابة البشرية الصحيحة لبركات ملكوت اهلل

هي السعادة واالبتهاج.

قدم هذا التعليم في سياق شرح اليوم اآلتي لدينونة اهلل .في ذلك
جدير بالمالحظة أن يسوع ّ
اليوم ،سوف يرث األشخاص األمناء هلل مجداً عظيماً – مجداً يفوق إلى ٍ
حد بعيد أي ثمن ممكن أن
ندفعه في هذه الحياة .وبسبب هذا المجد اآلتي ،يجب أن نبتهج في مشاركتنا الحاضرة في الملكوت،

ندخر لنفوسنا كنو اًز في السماء.
عالمين أننا ّ

وبعد أن رأينا أن التمتع البشري الصحيح يعطي المجد هلل بسبب دور البشرية في ملكوته،

وم َع َدة أن تأتينا
صم َمة ُ
يجب أن نلتفت إلى دور الناموس ناظرين إلى كيف أن قوانين ملكوت اهلل ُم َ
بالفرح.
دور الناموس
إن ناموس اهلل هو المعيار المعلن الذي يحكم به ملكوته ،ونحن ُم َلزمون أن نحيا بواسطته.
وعندما نعيش حسب الناموس ،فنحن نأخذ البركات التي أعدها اهلل ألجل الشعب المطيع في ملكوته.
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وهكذا ،يمكننا القول إن أحد أدوار الناموس هو أن يعلمنا أن نعيش في طرق تقود إلى البركة

والتمتع.

واآلن بالطبع ،إذا استخدمنا الناموس بطريقة خاطئة ،فإننا نطلب من الناموس أن يتمم دو اًر

لم يقصده اهلل أبداً .ويمكن أن يقود هذا إلى عواقب رهيبة .على سبيل المثال ،إذا حاولنا أن ننال

الخالص بتطبيق الناموس فإن الناموس سوف يديننا ويحكم علينا بالموت.

كانت هذه هي وجهة نظر بولس في رسالته إلى غالطية  ،۱۰ :۳عندما علّق على الناموس

بهذه الكلمات:

ٍ
َن ج ِم َِّ
ين ُهم ِم ْن أ ْ ِ َّ
ام ِ
ون ُك ُّل
وس ُه ْم تَ ْح َ
وبَ :م ْل ُع ٌ
ت لَ ْع َنة ،أل ََّن ُه َم ْكتُ ٌ
أل َّ َ َ
يع الذ َ ْ
َع َمال الن ُ
ِ
م ْن الَ يثْب ُ ِ
يع ما ُه َو م ْكتُ ٌ ِ ِ ِ َّ
ام ِ
وس لِ َي ْع َم َل ِب ِه( .غالطية :۳
َُ
وب في كتَاب الن ُ
َ
ت في َجم ِ َ
َ

)۱۰

إن الناموس لعنةٌ عندما نستخدمه بطريقة خاطئة ،مثالً عندما نحاول أن نحصل على

الخالص بواسطة أعمالنا الصالحة بدالً استحقاق المسيح .ويتكلم الكتاب المقدس في أحيان عديدة
بلغة سلبية مزعجة عن سوء استخدام الناموس.

ولكن في مرات عديدة أكثر ،يتكلم الكتاب المقدس عن االستخدام الصحيح لناموس اهلل

كبركة عظيمة للبشرية .ويجب أال يدهشنا ذلك .فبرغم كل شيء ،يعلن الناموس اهلل لنا ،ويعلمنا كيف
نرضيه ونحصل على بركاته.

في الواقع ،يتكلم الكتاب المقدس عادة عن ناموس اهلل كمسرة كما في مزمور  ،۲ :۱وعطية

كريمة كما في مزمور  .۲9 :۱۱9وهو يعلمنا أن حفظ الناموس يؤدي إلى بركات عهد ملكوت اهلل،
كما في سفر التثنية  .۱٤–۱ :۲٨وباختصار ،أعطى الناموس لصالحنا ،لنجاحنا ،ولفرحنا .لقد

لخص داود وجهة النظر هذه للناموس في مزمور  ،٨-7 :۱9حيث كتب هذه الكلمات:

ب م ِ
ب َك ِ
ام ٌل َيرُّد َّ
ب( .مزمور
الر ِّ
ص َايا َّ
وس َّ
يم ٌة تُفَِّر ُح ا ْل َق ْل َ
الر ِّ ُ ْ
س َ ...و َ
الن ْف َ
ام ُ
ُ
ستَق َ
َن ُ
)٨-7 :۱٩
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الكتابية
صنع الق اررات
ّ
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لقد أعطانا اهلل قوانين لنتبعها حتى تُنتج فرحاً في حياتنا ،وهذه القوانين هي ناموسه .إذاً،
عندما نطيع ناموس اهلل ،نحن نتمتع به ونمجده في نفس الوقت .نحن نتمتع به ألنه يبارك طاعتنا،
وألنه يسعدنا أن نسر اهلل الذي نحبه .وفرحنا اإللهي يأتي بالمجد هلل عن طريق تحقيقنا لهدفه ،وذلك
باعترافنا باستحقاقه ،وبالتعبير عن شكرنا له .في كل هذه الطرق ،يؤكد دور الناموس لنا أن التمتع

باهلل هو جزء مهم جداً في هدف اهلل للبشرية.

طبعاً ،في عالمنا الحاضر ،كثي اًر ما يعاق تمتعنا باهلل بسبب معاناتنا .ولكننا في حاجة أن

نتذكر أنه في خطة اهلل لنا ،معاناتنا في الواقع هي وسيلة مستخدمة لتعزيز تمتعنا باهلل .تعلمنا فقرات

مثل رومية  ،٥– ۳ :٥ويعقوب  ،٤–۲ :۱وبطرس األولى  ۱۳ :٤أن اهلل يستخدم األلم بنفس
الطريقة التي بها يستخدم "الصائغ" النار لحرق وتنقية الشوائب المختلطة بالمعادن النفيسة .معاناتنا

يدي اهلل هي بمثابة أداة تثبت إيماننا وتأتي بنا إلى النضج الروحي ،وهذا يؤدي بنا في النهاية
في ّ
إلى فرحنا.
إن اختبار فرح البشرية المفدية هو عنصر حاسم في خطة اهلل لملكوته .وبالنظر إلى الدور

الذي حدده للبشرية ،والى الدور الذي حدده لناموسه داخل ملكوته ،يمكننا أن نرى أن جزء من هدف
اهلل المطلق لشعبه المفدي هو أن نتمتع به .وتعطي اختباراتنا في الفرح مجداً عظيماً لملكنا السماوي.

لقد بحثنا في هذا الدرس ظروف ملكوت اهلل باإلضافة إلى الحياة فيه .نحن مستعدون اآلن

أن نوجه انتباهنا إلى موضوعنا األساسي األخير :برنامج ملكوت اهلل .وسوف نركز في هذا الجزء،

عينها اهلل للكنيسة أثناء بنائها لملكوت اهلل.
على أهداف محددة أكثر قد ّ

برنامج الملكوت
ال تزال خطة اهلل للعالم على حالها في كل عصر .فقد كان هدفه دائماً أن يؤسس ملكوته في

كل مكان في العالم عن طريق تزويده بمواطنين أوفياء وصالحين قادرين أن يحولوا العالم إلى جنة

عين أهدافاً محددة ،في كل
من أجل حضور الرب المجيد .ولكن من المهم دائماً أن نتذكر أن اهلل ّ
كيفية إنجاز هذا الهدف األسمى.
عصر ،تكشف لشعبه عن ّ
في هذا الجزء من درسنا ،سوف نفحص عن قرب وصيتين قدمهما اهلل لشعبه في مراحل

حاسمة في تاريخ العالم .أوال :سوف ندرس التكليف الحضاري الذي أعطاه اهلل ألدم وحواء عندما
عينها يسوع للكنيسة
خلق العالم .ثانياً :سوف نفحص اإلرسالية العظمى أو المهمة العظيمة ،التي ّ
بعد قيامته مباشرة .دعونا نلتفت أوال إلى التكليف الحضاري.
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الدرس السادسُ :

التكليف الحضاري
سوف نبحث في التكليف الحضاري بدراسة ثالثة اعتبارات :أوالً :سوف نقدم تعريفاً للتكليف

الحضاري ،شارحين ما هو وماذا يتطلب عامة .ثانياً :سوف نناقش العالقة بين التكليف الحضاري
ومراسيم الخليقة للزواج والعمل .ثالثاً :سوف ندرس التطبيقات المختلفة للتكليف الحضاري عبر
مراحل النمو التاريخي لملكوت اهلل .فلنبدأ بتعريف ماذا نعنيه عندما نتكلم عن التكليف الحضاري.

التعريف
يوسع البشر ملكوته إلى أقصى األرض
يشير تعبير التكليف الحضاري إلى وصية اهلل بأن ّ
عن طريق نمو الحضارة البشرية .وكما رأينا في بداية هذا الدرس ،عندما خلق اهلل العالم ،أمر

البشرية أن يملؤوا األرض ويتسلطوا عليها .نجد هذه الوصية في سفر التكوين  ۲٨ :۱حيث نق أر هذه
الكلمات:
َخ ِ
ِ
وها( .تكوين :1
ضَ ،وأ ْ
َوَب َارَك ُه ُم اهللُ َوقَ َ
ض ُع َ
امألُوا األ َْر َ
ال لَ ُه ْم« :أَثْم ُروا َوا ْكثُُروا َو ْ
)2٨

سبق وتكلمنا عن هذه الوصية فيما يتعلق بالتزامنا بنشر ملكوت اهلل في جميع أنحاء العالم.

ولكن يشير الالهوتيون إلى هذا أيضاً على أنه التكليف الحضاري ألن العمل على ملئ األرض
واخضاعها يقتضي بناء حضارات بشرية في أماكن لم توجد فيها من قبل.

حولها اهلل
سوف تتذكر أنه عندما خلق اهلل العالم ،كانت جنة عدن هي المنطقة الوحيدة التي ّ
إلى مكان سكن مثالي للبشرية ،مكان بالغ حد الكمال ،وهو المكان الوحيد الذي تم إعداده بدرجة
كافية من الكمال الذي يليق بحضور اهلل في مجده مع البشرية .وكانت مهمة البشرية تحسين باقي
مناطق العالم ومألها بالسكان ،لنشر جماعة شعب اهلل ،وبالتالي توسيع مساحة حضور مجد ملكوت

األرضية.
اهلل عبر الكرة
ّ

إذاً ،إن التكليف الحضاري هو الوصية بتأسيس مجتمعات وشعوب بشرية صالحة تمجد هلل،

بما فيها تقدم العالم المرافق لهذه المجتمعات .إن تركيز التكليف الحضاري هو تزويد العالم غير
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المأهول بالس ّكان بالناس ،وبناء مجتمعات جديدة ،وتحويل حقول العالم المقفرة وأراضيه القاحلة ،إلى
حدائق جميلة ،خصبة ومنتجة" ،معطية – للحياة" لمجد اهلل.

األساسي للتكليف الحضاري ،نحن اآلن مستعدون لدراسة الموضوع
وبعد أن درسنا التعريف
ّ
الثاني :مراسيم الخليقة للزواج والعمل ،والتي تمثل بعض الركائز األساسية للتكليف الحضاري.
مراسيم الخليقة
توجد طرق عديدة ينقل بها اهلل وصاياه لنا .على سبيل المثال ،إن معظم الوصايا المسجلة
في األسفار المقدسة شفهية .أي تم نقلها بالكلمات .ويعلن اهلل وصاياه لنا أيضاً عن طريق وسائل
طبيعية مثالً من خالل العالم حولنا ،بما فيه الطبيعة باإلضافة إلى بشر آخرون .ولكن يمكن أن
تُعلَن وصايا اهلل أيضاً عن طريق أعمال اهلل في الخليقة .إن مراسيم الخليقة وصية كانت قد أُعلِنت
عن طريق أعمال اهلل األولى في الخلق ،أي عندما صنع السماوات واألرض.

وكما قد رأينا ،كان التكليف الحضاري وصية شفهية .ويعلمنا سفر التكوين  ۲٨ :۱أن اهلل

آمر إياهم أن يمألوا األرض وأن يخضعوها.
نطق بالتكليف الحضاري للبشرية عندما خلقهم ،اً

وأعلن اهلل بعضاً من نفس األشياء التي تكلم بها في التكليف الحضاري ،عن طريق مراسيم

بناء
الخليقة الخاصة بالزواج والعمل .فعلى سبيل المثال تأسست مراسيم الخليقة الخاصة بالزواج ً
على الهدف الذي خلق اهلل ألجله جنسين ،ذك اًر وأنثى.

كلنا على اطالع بالعناصر األساسية لزواج آدم وحواء .فقد تم خلق آدم أوالً .بعدئذ صنع اهلل

حواء من ضلع آدم .وأخي اًر قدم اهلل حواء إلى آدم وأصبحا زوجاً وزوجةً.

ولكن استمع إلى الطريقة التي علق بها موسى على الزواج بين آدم وحواء في سفر التكوين

:۲٤ :۲
ان جس ًدا و ِ
ق ِب ِ ِ
ِ
اح ًدا( .تكوين :۲
لِذلِ َك َيتُْر ُك َّ
الر ُج ُل أ ََباهُ َوأ َّ
ام َأرَته َوَي ُكوَن ِ َ َ َ
ُم ُه َوَي ْلتَص ُ ْ
)۲٤
ّبين موسى هنا أن اهلل خلق ذك اًر وأنثى من البشر بهدف الزواج ،رجل واحد مع امرأة واحدة.
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الكتابية
صنع الق اررات
ّ
ُ

إن أهداف اهلل في الخليقة هي تعبيرات عن شخص اهلل .ونتيجة لذلك ،فهي معيارية لكل

البشر .إذاً ،عندما نرى أن اهلل خلق البشرية في جنسين لغرض الزواج ،يجب أن نستنتج أن البشرية
ملزمة بالمشاركة في عهد الزواج ،وأن هذا الزواج يجب أن يكون اتحاداً بين رجل واحد وامرأة واحدة.
وهذا ال يعني أن على كل شخص أن يتزوج .ولكن معناه أنه يجب على الجنس البشري ككل أن

يخلّدوا المؤسسة اإللهية للزواج.

هذا وترتبط مراسيم الخليقة للزواج مباشرة بوصية التكليف الحضاري بمليء األرض بالبشر،

ليكونوا مثمرين ويكثرون ويتضاعفوا .ببساطة ،يعلم الكتاب المقدس أن األوالد يجب أن يولدوا من
خالل الزواج ،ولذلك فالزواج هو متطلّب أساسي لتكاثر البشرية.

وعلى نحو مشابه ،يوجد قانون الخليقة الذي يأمرنا أن نعمل لنشر ملكوت اهلل في كل مكان

على األرض .استمع إلى هذه التفاصيل من سفر التكوين  ۱٥ :۲و:۱٨
ب ِ
ب ِ
له:
الر ُّ
الر ُّ
ال َّ
َخ َذ َّ
َوأ َ
ض َع ُه ِفي َجنَّ ِة َع ْد ٍن لِ َي ْع َملَ َها َوَي ْحفَظَ َها َ ...وقَ َ
اإل ُ
له َ
اإل ُ
آد َم َو َو َ
ِ
ِ
يرهُ( .تكوين  ۱٥ :۲و)۱٨
س َج ِّي ًدا أ ْ
ون َ
َن َي ُك َ
آد ُم َو ْح َدهُ ،فَأ ْ
لَ ْي َ
َص َن َع لَ ُه ُمعي ًنا َنظ َ
لقد خلق آدم ،اإلنسان األول ،لكي يعمل في جنة اهلل .وخلقت زوجته حواء ،لتكون معينة له

في هذا العمل.

إذاً ،عندما نق أر إن غرض اهلل للبشرية هو أن نعمل ونجتهد نيابة عنه ،فالبد أن نستنتج أننا

ملزمون أخالقياً أن نعمل لصالح اهلل .وترتبط مراسيم الخليقة الخاصة بالعمل هذه مباشرة بوصية
التكليف الحضاري بإخضاع األرض ،أي تأسيس مجتمعات بشرية في كل مكان في العالم .في نهاية

األمر ،إذا كان على البشر أن يعتنوا بجنة عدن من خالل الجهد والعمل ،فإن نشر هذه المهمة

لتشمل كل األرض سيتطلب عمالً أساسياً.

كما ذكرنا خالل هذا الدرس ،إن هدف البشرية هو بناء ملكوت اهلل .وأن مراسيم الخليقة

تظهر لنا اثنتين من أهم الطرق األساسية التي قد أوصانا اهلل بها للسعي لتحقيق هذا الهدف.
وكنتيجة لذلك ،يجب أن تؤكد الكنيسة وتشارك في الزواج والعمل .وعندما نفعل ذلك ،فإننا ننشر

ملكوت اهلل على األرض ،ونقدم له الكرامة والمجد.
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البعد الموقفي :السعي نحو تحقيق هدفنا
الدرس السادسُ :

وبعد أن شرحنا التكليف الحضاري وعالقته بقوانين الخليقة فيما يتعلق بالزواج والعمل ،نحن

اآلن مستعدون ألن نتجه إلى التطبيقات العديدة للتكليف الحضاري في الفترات التاريخية المختلفة
لملكوت اهلل.
التطبيقات
كما قد رأينا ،كان التكليف الحضاري قد أُعطي عند الخليقة ،قبل سقوط البشرية في الخطية.

في ذلك الوقت ،كان اهلل في سالم مع شعبه .وألنه لم تكن هناك خطية داخل المجتمع البشري ،كان
ونموه ،خاصة بمضاعفة المواطنين داخل ملكوت
هدف التكليف الحضاري ببساطة نشر ملكوت اهلل ّ
اهلل ،واعادة تنظيم العالم الطبيعي إلنشاء مجتمعات بشرية .بهذا المعنى ،كان التكليف الحضاري
مجددة :فكان على البشر إنجاب أناس
أصالً وصية خالقة بسيطة أكثر من كونها وصية افتدائية أو ّ
منظمة عن طريق العمل.
أكثر عن طريق الزواج ،وتكوين مجتمعات ّ
ولكن بسقوط البشرية في الخطية ،فسدت الحضارة البشرية ،ولعن اهلل البشرية بسبب

الخطية .ومن ضمن أمور أخرى ،ينطبق هذا الفساد وهذه اللعنة بصفة خاصة على الزواج والعمل.

بالنسبة للزواج ،ضرب اهلل حواء باللعنة التالية كما في سفر التكوين :۱٦ :۳

ون ا ْ ِ ِ
ود َعلَ ْي ِك( .تكوين
ْك ِث ًا
س ُ
اب َح َبلِ ِك َ ...وِالَى َر ُجلِ ِك َي ُك ُ
ير أُ َكثُِّر أَتْ َع َ
شت َياقُك َو ُه َو َي ُ
)۱٦ :۳
الحظ أن لعنة حواء منطبقة على كل من الوالدة والتي سوف تكون مؤلمة للغاية لها ،وعلى
الزواج ،الذي سوف يتضمن صراعات ونزاعات .وكذلك بالنسبة للعمل ،لعن اهلل آدم بهذه الكلمات

في سفر التكوين :۱9–۱7 :۳

ض ِبسب ِب َكِ .بالتَّع ِب تَأْ ُك ُل ِم ْنها ُك َّل أَي ِ
َّام َح َي ِات َك ِ ...ب َع َر ِ
ق َو ْج ِه َك تَأْ ُك ُل
َم ْل ُعوَن ٌة األ َْر ُ َ َ
َ
َ
ُخ ْب ًزا( .تكوين )۱٩–۱7 :۳
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قبل هذه اللعنة على األرض ،أخضعت األرض بسهولة لعمل البشرية .وبهذه اللعنة ،أصبح

من الصعب جداً على البشرية أن تتمم التزاماتها بإخضاع األرض والعمل على امتداد ملكوت اهلل

جغرافياً.

لقد استمرت البشرية في الخطية عبر التاريخ ،بحيث أنه ال يوجد أي مجتمع بشري يظهر

ملكوت اهلل على األرض بطريقة صحيحة .لكن ال يزال التكليف الحضاري يلزمنا بالزواج واإلنجاب،

والعمل بجهد حتى ننشر ملكوت اهلل إلى أقصى األرض .إذاً ،فكيف لنا أن نفهم التكليف الحضاري

في ضوء الفساد الذي في العالم؟

موسع .إن هدف التكليف الحضاري هو
اإلجابة هي أن للتكليف الحضاري اآلن استعمال ّ
تحويل العالم كله إلى ملكوت اهلل على األرض ،بحيث يكون مناسباً لسكنى اهلل في وسط شعبه .كان

سيتم تحقيق ذلك قبل السقوط في الخطية فقط ببناء مجتمعات وثقافات ولكن اآلن العمل أصعب.

فنحن ال نحتاج أن نخضع األرض ونمألها بأناس اهلل األمناء فحسب ،لكننا نحتاج أن نعيد تجديد

المجتمع البشري الساقط وافتدائه عن طريق إزالة الخطية من ثقافاتنا.

يشدد الكتاب المقدس على هذا التجديد وهذا الفداء بعد سقوط البشرية في
وفي الواقعّ ،

الخطية مباشرة .فعلى سبيل المثال ،عندما لعن اهلل الحية في جنة عدن ،أعطى أيضاً رجاءاً بالفداء
للجنس البشري .استمع إلى كلماته في سفر التكوين :۱٥ :۳

َضع ع َداوةً ب ْي َن ِك وب ْي َن ا ْلم أر َِة ،وب ْي َن َنسلِ ِك وَن ِ
ْس ِكَ ،وأَ ْن ِت
س َح ُ
َْ َ َ
ََ
َوأ َ ُ َ َ َ
سل َهاُ .ه َو َي ْ
ْ َ ْ
ق َأر َ
ين َع ِق َب ُه( .تكوين )۱٥ :۳
س َح ِق َ
تَ ْ
وفي وسط إقامة اللعنات بعد السقوط ،منح اهلل "البشارة األولى" أو اإلنجيل األول ،مظه اًر أنه

لن يسلم خليقته للخطية واللعنة.

وهكذا ،ندرك أن لكل من الزواج والعمل خصائص فدائية .وعلى الرغم من أن الزواج

واإلنجاب أمرين متسمين باأللم والصراع ،فهما سينتجان في نهاية األمر مخلص العالم .ومع أن

صعب للغاية ،لكنه سوف ُيبقي الجنس البشري لفترة طويلة تكفي لتقديم المخلص اآلتي .وكان
العمل
ٌ
يجب أن يستمر هذا النمط عبر التاريخ ،إلى أن ينتج عنه أخي اًر تجديد العالم كله.
على سبيل المثال في سفر التكوين  ،9بعد الطوفان أيام نوح ،أعاد اهلل الوصية لمليء

األرض .وقد وعد أن يطيل بقاء العالم بحيث يستطيع الجنس البشري أن يخضعها مرة أخرى.
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والحظ أنه عندما طبق اهلل التكليف الحضاري ومراسيم الخليقة على العالم في أيام نوح ،كان

ذلك عمالً تجديدياً وفدائياً .لقد دمر اهلل العالم الخاطئ كله .واآلن ،كان على نوح أن يعيد بناءه
ليستبدل الثقافات الخاطئة المدمرة بأخرى صالحة ،أي إلهية ،وأن يعيد إسكان األرض ببشر يطيعون

الرب ويكرمونه.

وبالمثل في سفر التكوين أصحاحات  ۲۲ ،۱7 ،۱٥وعد اهلل أن يكون إلبراهيم ساللة ال

تحصى ،وأنهم سوف يرثون ليس أرض الموعد فقط ،ولكن كل األرض.

ولكن كان هناك وجه فدائي أيضاً .كان على إبراهيم أن يتجاوز ثقافات األوثان الكائنة في

أرض الموعد ،وأن يستبدلها بملكوت اهلل .وكان على ساللته في نهاية األمر أن ينشروا هذا االكتساب

عبر كل العالم.

وما كان صحيحاً بالنسبة لنوح وابراهيم استمر صحيحاً خالل الكتاب المقدس كله .فمثالً ،في

سفر التثنية أصحاح  ،۲٨أكد اهلل هذه المواعيد اإلبراهيمية في أيام موسى .وفي مزمور  ،٨9تأكدت

المواعيد مرة أخرى لداود ولساللته.

وكما نق أر في رؤيا يوحنا الالهوتي  ۱٥ :۱۱فإن يسوع في آخر األمر سيملك على األرض

كلها .بحيث يمتد ملكوت اهلل في كل أركان العالم .وتشير الرسالة إلى العبرانيين  ۱٤–۱۲ :۱۰أنه
يكمل كالً من العالم والجنس البشري وذلك بتدمير أعدائه
عندما يفعل يسوع هذه األمور سوف ّ
وافتداء المؤمنين به وتجديدهم بشكل ٍ
كامل.
وباإلضافة إلى ذلك ،فإن رسالة أفسس  ،۲7-۲٥ :٥تعلمنا أنه عندما يأتي المسيح في

ملكوته الكامل سوف يقترن بالكنيسة .وحسب ما جاء في الرسالة إلى العبرانيين  ۱۳ :۲فإن المسيح
سيكون له أوالد كثيرون ألن كل مؤمن به هو بمثابة ابن له.

وكما قد رأينا ،يعبر التكليف الحضاري عن برنامج اهلل لملكوته .لكن بسبب السقوط ،يتطلب

عمليات الفداء ،والتجديد .وبرغم ذلك ،فمن خالل أمور
إتمام هذا البرنامج سلسلة طويلة وصعبة من ّ
مثل الزواج والعمل ،ما زال اهلل يستخدم البشرية إلتمام التكليف الحضاري .وبالطبع ،لن يكتمل
ملكوته إلى أن يأتي المسيح ثانية في مجده .ولكن عندما يأتي هذا اليوم ،سيتحول العالم كله إلى

الجنة التي قصدها اهلل دائماً.

أساسيا للتكليف الحضاري في ذاكرتنا ،نحن اآلن مستعدون لنرى
واآلن وقد أصبح لدينا فهماً
ّ
الدور الذي تلعبه اإلرسالية العظمى في خطة اهلل لملكوته.
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اإلرسالية العظمى
سوف تنقسم مناقشتنا عن اإلرسالية العظمى إلى ثالثة أجزاء :أوالً :سوف نقدم تعريفاً

لإلرسالية العظمى .ثانياً :سوف نشرح متضمنات اإلرسالية العظمى .وثالثاً :سوف نكتشف العالقة
بين اإلرسالية العظمى والتكليف الحضاري .ولنبدأ بتعريف اإلرسالية العظمى.

التعريف
اإلرسالية العظمى هي تعيين المسيح لألحد عشر رسوالً األمناء ،كممثلين رسميين له،

وتحميلهم مسؤولية نشر ملكوت اهلل في كل مكان في العالم .وعادة ما تسمى هذه اإلرسالية بالعظمى

تفسر إرسالية السلطة ،والتي ليست فقط سلطة الرسل .لكن أيضاً سلطة الكنيسة التي أسسوها.
ألنها ّ
ُد ِونت اإلرسالية العظمى في متى  ،۲۰–۱٨ :۲٨حيث نق أر هذه الكلمات الموجهة من الرب

لألحد عشر رسوالً:

ِ
ِ
السم ِ
ُد ِفع إِلَ َّي ُك ُّل س ْلطَ ٍ ِ
اء َو َعلَى األ َْر ِ
ُمِم
ض ،فَاذ َ
ْه ُبوا َوتَ ْلم ُذوا َجم َ
َ
ُ
يع األ َ
ان في َّ َ
ِ
وح ا ْلقُ ُد ِ
يع َما
الر ِ
االب ِن َو ُّ
وه ْم أ ْ
سَ .و َعلِّ ُم ُ
َو َع ِّم ُد ُ
اسِم اآلب َو ْ
َن َي ْحفَظُوا َجم َ
وه ْم ِب ْ
ض ِ
أَوص ْيتُ ُكم ِب ِه .و َها أََنا مع ُكم ُك َّل األَي ِ
َّه ِر( .متى )۲۰–۱٨ :۲٨
اء الد ْ
َّام إِلَى ا ْن ِق َ
َ
ََ ْ
ْ َ ْ
هذا وتشتمل اإلرسالية العظمى على ثالثة عناصر أساسية :أوالً :تصريح يسوع أنه يملك

السلطة لبناء ملكوته ،وتكليف الرسل للقيام بهذا العمل .ثانياً :تكليف يسوع للرسل ،آم اًر إياهم ومانحاً

لهم السلطة لبناء ملكوته .ثالثاً :تأكيد يسوع أنه سوف يم ّكن الرسل ويحميهم في هذه المهمة.
ومع أنه قد تم تسليم اإلرسالية العظمى للرسل فقط ،لكن هذه اإلرسالية تُ ِلزم الكنيسة على

إتمام عمل الرسل .في نهاية األمر ،كلف يسوع الرسل أن يتلمذوا جميع األمم .وهو عمل أكبر جداً
من أن يتم إنجازه بواسطة عدد القليل من الرجال .وقد تكلم يسوع قائالً إنه سيكون معهم إلى انقضاء

الدهر ،موضحاً أنه سوف يولي هذا العمل عنايته حتى اكتماله عند مجيئه ثانية .تظهر هذه
التفاصيل أن يسوع قصد دائماً أن ينفّذ الرسل اإلرسالية العظمى بتأسيس كنيسة تقوم بهذا العمل.
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عرفنا اإلرسالية العظمى ،يجب أن نوجه انتباهنا إلى متضمناتها .سوف ندرس في
وبعد أن ّ
هذا الجزء مسئوليات الكنيسة في ضوء اإلرسالية العظمى.
مسئولية الكنيسة
ونصرح هنا ببساطة ،إن مسئولية الكنيسة هي أن تمم إنجاز برنامج الملكوت الذي سبق
ّ
وتتلخص هذه المسئوليات في العنصر األساسي الثاني لإلرسالية العظمى ،أال وهو
وبدأه الرسل.
ّ

"الوصية للرسل" .هذا التكليف موجود في متى  ۲۰-۱9 :۲٨ويتألّف من الوصايا التالية:
ّ

ِ
ِ
وح ا ْلقُ ُد ِ
وه ْم
الر ِ
االب ِن َو ُّ
سَ .و َعلِّ ُم ُ
ُمِم َو َع ِّم ُد ُ
فَاذ َ
اسِم اآلب َو ْ
ْه ُبوا َوتَ ْلم ُذوا َجم َ
وه ْم ِب ْ
يع األ َ
ِ
ص ْيتُ ُك ْم ِب ِه( .متى )۲۰-۱٩ :۲٨
أْ
َن َي ْحفَظُوا َجم َ
يع َما أ َْو َ
ولم تكن وصية يسوع قاصرة على تلمذة أناس في جميع األمم ،لكنها تضمنت توسيع ملكوت

اهلل ليشمل األمم نفسها .وبكلمات أخرى ،كان اهلل ينظر إلى توسيع جغرافي باإلضافة إلى تكاثر

عددي.

إن عمل الكنيسة هو أن تبشر باإلنجيل لكل شخص في العالم ،وأن تأتي بالمؤمنين

وعائالتهم إلى داخل الكنيسة وأن تعمدهم وتعلمهم أن يطيعوا كل ما أوصى به يسوع .وفي كل جيل
من األجيال يجب أن نعمل لكي نأت بالعالم كله إلى ملكوت اهلل.

عرفنا اإلرسالية العظمى وقدمنا متضمناتها للكنيسة ،نحن اآلن مستعدون لنتوجه إلى
أما وقد ّ
موضوعنا األخير :وهو العالقة بين التكليف الحضاري واإلرسالية العظمى.

التكليف الحضاري
سوف نفحص ثالثة أوجه للعالقة بين التكليف الحضاري واإلرسالية العظمى :أوجه التشابه
نعينها ٍ
لكل منهم .أوالً :دعونا نكتشف
بينهما ،وأوجه االختالف بينهما ،واألولويات التي يجب أن ّ

أوجه التشابه بين التكليف الحضاري واإلرسالية العظمى.
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إن أوجه التشابه بين التكليف الحضاري واإلرسالية العظمى قريبة إلى مدى بعيد .على سبيل

المثال ،كالهما يلزمان البشرية ببناء ملكوت اهلل وجعل وجه التشابه هذا هدفنا األساسي في الحياة.
وكجزء من بناء هذا الملكوت ،يطلب كالهما منا أن نمأل األرض بمواطنين في ملكوت اهلل ،سواء
باإلنجاب عن طريق الزواج أو بواسطة التبشير باإلنجيل .ويطلب كالهما منا أن نخضع األرض،

سواء ببناء مجتمعات أو بتلمذة الشعوب.

يمكننا تلخيص أوجه التشابه هذه بالقول إن اإلرسالية العظمى هي تطبيق المسيح للتكليف

الحضاري حتى مجيئه الثاني .ومنذ إرسالية المسيح على األرض ،كانت اإلرسالية العظمى وال تزال
وسيلة هامة لتطبيق التكليف الحضاري ،والكنيسة ملزمة باتباعه.

وباإلضافة إلى أوجه التشابه هذه ،فهناك أيضاً بعض أوجه االختالف بين التكليف

الحضاري واإلرسالية العظمى والتي يجب أن نفحصها.

إن أحد أهم أوجه االختالف بين التكليف الحضاري واإلرسالية العظمى هو أن التكليف

الحضاري ُمعطَى لكل عصر فيما ترّكز اإلرسالية العظمى على الوظيفة الخاصة للكنيسة في العصر
السابق للمجيء الثاني للمسيح .لقد أُعطي التكليف الحضاري عند الخلق ،ومنذ ذلك الوقت كانت

مهمة البشرية وال تزال تحويل العالم إلى جنة مالئمة لسكنى اهلل.
ّ
وفي المقابل ،لم تكن اإلرسالية العظمى قد أعطيت إال في نهاية إرسالية المسيح على
األرض ،وكانت تركز بشكل خاص على المسئوليات األخالقية األساسية لشعب اهلل أثناء الفترة

األخيرة من تاريخ الملكوت.

وهكذا ،في حين أن التكليف الحضاري هو مسئوليتنا األساسية ،فإن اإلرسالية العظمى هي

التطبيق الرئيسي لهذه المسئولية خالل العصر الحاضر من التاريخ.

اختالف آخر هام أنه في صلتهما الواحد باآلخر ،التكليف الحضاري هو وصية واسعة ،في

حين أن اإلرسالية العظمى هي وصية محدودة .ففيما يقضي التكليف الحضاري أن البشر يتزوجون

ذرية أكثر .وكذلك يقضي التكليف الحضاري أيضاً أن
ويثمرون أوالداً طبيعيين يكون بمقدورهم إنتاج ّ
نثمر أوالداً روحيين يكونون على صورة اهلل وأوفياء له في ملكوته .أما اإلرسالية العظمى ،في
المقابل ،فهي تؤكد فقط االحتياج إلى أوالد روحيين يولدون عن طريق التلمذة.

ونفس الشيء صحيح بالنسبة للعمل .فبقدر ما يهدف التكليف الحضاري إلى تأسيس ملكوت

اهلل في كل مكان في العالم ،فإنه يتطلب منا أن نصنع تالميذ .ولكنه يطلب منا أيضاً أن نعمل لبناء
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الكتابية
صنع الق اررات
ّ
ُ

مجتمعات بشرية .فيما تقضي اإلرسالية العظمى ،في المقابل ،أن نعمل فقط لصنع تالميذ .وهي ال

تشتمل على مطلب محدد لبناء المجتمعات البشرية.

أخي اًر ،بعد النظر إلى أوجه التشابه واالختالف بين التكليف الحضاري واإلرسالية العظمى،

يجب أن ننتقل إلى موضوع األولويات.

كثي اًر ما اختلف المسيحيون عبر تاريخ الكنيسة على أي من تكليفات اهلل العظمى له األولوية

على التكليفات األخرى .فقد جادل البعض بأن على المسيحيين أن يركزوا حياتهم في متطلبات

التكليف الحضاري عن طريق االرتباط بالزواج ،واإلنجاب والعمل وهم يبنون الثقافة البشرية .بينما
جادل آخرون بأن تكليف اإلنجيل بصنع التالميذ ،بواسطة الك ارزة والتعليم ،حل محل هذه المتطلبات.

إن لهذا التوتر ،مغزى عملي هام جداً لكل واحد منا .هل علينا أن نركز في اتجاه أو في آخر؟ هل
يجب أن يكون لبناء الحضارة البشرية األسبقية على خدمة اإلنجيل؟ أو أن تكون لخدمة اإلنجيل

األولوية على بناء الحضارة؟

من ناحية ،نرى أن التكليف الحضاري له أولوية على اإلرسالية العظمى على أساس أنه جاء

يجسد الهدف األسمى للبشرية ،أي االنتصار الكامل لملكوت اهلل في العالم أجمع.
أوالً كما أنه ّ
ولكن من ناحية أخرى ،إن لإلرسالية العظمى أولوية أيضاً ألنها تطبق التكليف الحضاري
على الظروف الخاصة بهذا العصر الحاضر ،مركزة على االحتياجات التي يجب تلبيتها في عصرنا.
فبينما ننتظر مجيء المسيح الثاني في المجد فإن واحدة من أولوياتنا الرئيسية هي تحرير الرجال

والنساء في كل مكان في العالم من سلطة الخطية عن طريق إعالن اإلنجيل.

ونتيجة لذلك ،ستكون هناك أوقات تظهر فيها الوصايا الصريحة للتكليف الحضاري

واإلرسالية العظمى أنها في توتر .وعندما نشعر بهذا التوتر يجب أن نكون متأكدين دائماً أن نعطى

اهتماماً خاصاً ألولويات اإلرسالية العظمى .واذا وجدنا توت اًر في حياتنا بين وصايا التكليف الحضاري

نقيم التكليف
في الزواج والعمل ووصايا اإلرسالية العظمى للتبشير والتلمذة فنحن نحتاج أن ّ
الحضاري في ضوء اإلرسالية العظمى .نحن نحتاج أن نفهم أن مقوالت اإلرسالية العظمى هي
تطبيقات وتفسيرات معيارية للتكليف الحضاري ألجل زماننا .وبهذا المعنى ،نحن نحتاج أن نعطي

اإلرسالية العظمى األولوية فيما يتعلق بالتطبيق الحديث.

تكلم بولس في رسالته األولى إلى كورنثوس  ،۲۳-۱٥ :9عن تخلّيه عن حقه في الزواج

وكيف أنه مستحق أج اًر نظير عمله الطوعي .استمع إلى هذه الكلمات هناك:

-31األلفية الثالثة http://arabic.thirdmill.org
للحصول على فيديوهات وموارد أخرى قم بزيارة موقع خدمات
ّ

الكتابية
صنع الق اررات
ّ
ُ

البعد الموقفي :السعي نحو تحقيق هدفنا
الدرس السادسُ :
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وكنتيجة ختامية ،إن التكليف الحضاري هو برنامج اهلل األسمى لملكوته .وهدفه النهائي هو
نشر ملكوته وامتداده إلى كل الخليقة ،وتزويد ملكوته بمواطنين مخلصين أمناء .وقد أسس اهلل قوانين

الخليقة مثل الزواج والعمل كوسائل لتحقيق هذا الهدف.

ولكن سقوط البشرية في الخطية جعل تحقيق هذا الهدف بأنفسنا أم اًر مستحيالً .لذلك ،بدأ

اهلل يعمل لفداء الجنس البشري ،ليكون بمقدورنا أن نجدد العالم ونحوله إلى ملكوت اهلل الكامل.

ئيسية التي قد وفّرها إلنجاز هذا الفداء وهذا التجديد هي التبشير والتلمذة ،والتي قد أوصى
والطرق الر ّ
بها في اإلرسالية العظمى.
فاإلرسالية العظمى إذاً ،هي تطبيق معياري للتكليف الحضاري لهذا الجيل الحاضر حيث

بدأت بالفعل المراحل النهائية لملكوت اهلل ،ولكنها لم تكتمل بعد.

الخاتمة
للسلوكيات المسيحية .لقد درسنا
لقد رأينا في هذا الدرس أن ملكوت اهلل هو الهدف األسمى
ّ
ظروف ملكوت اهلل ،بما فيها أهميته ،مكوناته ،ونموه .لقد ناقشنا خبرتنا عن ملكوت اهلل ،فاحصين
هدفنا الرئيسي الثنائي؛ وقد رأينا برنامج الملكوت كما هو معلن في كل من التكليف الحضاري

واإلرسالية العظمى.

إن نجاح الملكوت هو هدف اهلل النهائي لخليقته .ولذلك ،يجب أن يكون هذا النجاح هدفنا

النهائي أيضاً .في الواقع ،يجب أن تخدم كل من أفكارنا ،كلماتنا ،وأعمالنا بناء ملكوت اهلل بطريقة

ما .وبقدر ما تخدم هذه كلها الملكوت ،فإن اهلل يوافق عليها ويباركها حتى أنها تُدعى صالحة
سلوكياً .وبقدر ما تنقص أفكارنا ،كلماتنا ،وأعمالنا من هدف الملكوت فإن اهلل يدينها حتى أنها تُدعى

شريرة حقاً.

كلما قررنا صنع ق اررات سلوكية يجب علينا أن نحسب حساباً للطرق التي ستؤثر فيها ق ارراتنا

على هدف الملكوت.
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