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مقدمة
جدا اأن نفهم عنوان هذا اجلزء من �سل�سلة «�سيف الروح» .العنوان
من املهم ً
«ملك اهلل» اأي «حكم اهلل» باملفرد ،ولي�س «اأحكام اهلل» باجلمع ،حيث
هو ُ
هناك فرق جوهري بني احلالتني.
�سمى الفرتة بني ا�ستالم مو�سى لل�رشيعة على جبل �سيناء حتى جميء
ُت َّ
امل�سيح بفرتة «اأحكام اهلل» .يف هذه الفرتة ،مل ي�ستطع اأبناء اهلل -ب�سبب
اخلطية والع�سيان -معرفة اهلل ب�سورة �سخ�سية حميمة .لذلك ،كان الكهنة
يقومون بدور الو�سيط بني اهلل وال�سعب .كما كان الأنبياء ينقلون كلمة اهلل اإىل
ال�سعب ،والق�ساة وامللوك يحكمون ال�سعب ،وكانت ال�رشيعة ت�سود على الكل.
كان على الأ�سخا�س الذين يحبون اهلل ويرغبون يف اإر�سائه اأن يحفظوا
اأحكامه التي هي جمموع القواعد التي اأعطاها لهم من خالل مو�سى،
�سجلة يف اأ�سفار اخلروج والالويني والتثنية .ي�ستطيع هوؤلء معرفة اهلل
وا ُ
مل َّ
والتمتع بالقبول لديه فقط من خالل حفظ اأحكامه.
لكن فرتة «اأحكام اهلل» انتهت بقدوم «ملكوت اهلل» يف �سخ�س ال�سيد امل�سيح.
ي�ستطيع كل النا�س اليوم اأن يعرفوا اهلل ب�سورة �سخ�سية حميمة ،نتيجة
لطاعة امل�سيح الكاملة وموته الكفاري .لقد قام رئي�س الكهنة العظيم بدور
الو�سيط مر ًة واحد ًة ولالأبد؛ كي ن�ستطيع نحن القرتاب من اهلل باأنف�سنا .لقد
املتج�سد؛ كي نعرف نحن اهلل ،ون�سمعه يتحدث
جاء النبي العظيم ككلمة اهلل
ِّ
اإىل كل واحد منا .اإن قا�سي الأر�س كلها وملك امللوك يحكم �سعبه بالنعمة
والرحمة ،وهو بنف�سه ي�سود على كل النا�س الذين يخ�سعون ل�سلطانه.
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يحررنا من «النامو�س» .ونحن
�سرنى اأن العهد اجلديد ِّ
يو�سح اأن امل�سيح ِّ
الآن مدعوون للخ�سوع مللك اهلل املحب الرحيم ،ولي�س ملجموعة من القواعد.
باخت�سار ،نحن نعي�س يف الروح القد�س وبه ،متبعني قيادته يف حياتنا ،ل
قيادة جمموعة من القواعد الدينية والقوانني الأخالقية.
يا له من اأمر حمزن اأن يحاول بع�س القادة امل�سيحيني اإرجاع �سعب اهلل
اإىل عهد النامو�س ،وت�سجيع املوؤمنني على العي�س طب ًقا لأحكام العهد القدمي
(اأو البع�س القليل منها) ،وال�ستمرار يف اإدخال قواعد وتنظيمات ب�رشية اإىل
الكني�سة.
حتتوي الإ�سحاحات من  5اإىل  7من ب�سارة متى – والتي ي�سميها معلمو
الكتاب املقد�س «املوعظة على اجلبل» – على قلب تعاليم ال�سيد امل�سيح
معا يف هذه املوعظة بالتف�سيل،
عن احلياة يف ملكوت اهلل .عندما نتاأمل ً
�سرنى اأن ال�سيد امل�سيح يقدم اأ�سلوب حياة فعال يعي�سه ال�سخ�س يف ح�سوره
من خالل قوة الروح القد�س .و�سنكت�سف معنى ممار�سة اخل�سوع حلكم اهلل
املحب با ِّتباع احلياة التي خ�س�سها ي�سوع لنا.
خ�سي�سا للموؤمنني الذين لديهم ال�ستعداد اأن
موجه
ً
هذا الكتاب َّ
جانبا ،واأن يف�سحوا املجال
ي�سعوا اأفكارهم ال�سخ�سية عن ملكوت اهلل
ً
لدرا�سة كلمة اهلل واكت�ساف املبادئ الكتابية يف هذا ال�سدد .ولكي يحقق
جيدا كل ال�سواهد
القارئ اأكرب ا�ستفادة ممكنة من هذا الكتاب ،عليه اأن يقراأ ً
الكتابية الواردة به .كما عليه -بعد اأن ينتهي من درا�سة كل جزء من اأجزاء
مليا يف معنى ما در�سه بالن�سبة لنف�سه وملن حوله ،قبل
الكتاب -اأن يفكر ً
اأن ينتقل اإىل درا�سة جزء جديد .لتدع اهلل ،عزيزي القارئ ،يتحدث اإليك
بينما تدر�س كلمته.
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هناك بع�س املواد التعليمية الإ�سافية التي ميكنك اأن ت�ستعني بها كي
ت�سهل من درا�ستك لهذا الكتاب .هناك مث ًال كتيب دار�سي �سل�سلة �سيف
ِّ
الروح ( )Sword of the Spirit Student’s Handbookوكذلك ،املوقع
مر�سدا
الإليكرتوين (� .)www.swordofthespirit.co.ukستجد يف الكتيب
ً
تكميليا يغطي كل ف�سل من ف�سول الكتاب .كما �ستجد اأ�سئل ًة
تعليميا
ً
ً
للمناق�سة واختبارات ق�سرية .ميكنك احل�سول على املزيد من الختبارات
أي�سا ويب تول
والأ�سئلة عندما ت�سجل بال�سرتاك على موقع ال�سل�سلة .هناك ا ً
( )webtoolوهو عبارة عن ن�س الكتاب م�سا ًفا اإليه روابط لكل الن�سو�س
الكتابية الواردة به ،بالإ�سافة اإىل مواد تعليمية مرئية وم�سموعة �ساملة.
ت�ساعدك هذه املواد الإ�سافية على اختبار فهمك ملا خرجت به من الكتاب
وتعاونك على تطبيقه.
وميكنك اأن ت�ستخدم الكتيب للدرا�سة يف جمموعات �سغرية .كما ميكنك اأن
تختار يف روح ال�سالة بع�س اأجزاء الكتاب التي تنطبق اأكرث من غريها على
جمموعتك .وهذا يعني اأنك �ست�ستخدم اأحيا ًنا مادة الكتاب كله و�ست�ستخدم
دائما باحلكمة
يف اأحيان اأخرى بع�س الأجزاء ال�سغرية فقط ،ولتكن
ً
منقادا ً
والب�سرية الروحية .وميكنك ت�سوير اأي جزء من اأجزاء الكتاب وتوزيعه على
اأفراد املجموعة التي تقودها.
و�سالتي -بينما تدر�س هذا الكتاب -اأن ترى ملكوت اهلل ب�سورة اأو�سح،
وتتعمق يف الدخول اإليه ،واأن تخ�سع حلكم اهلل وتنقاد به يف كل جمال من
جمالت حياتك .اأ�سلِّي اأن تعي�س ك�سخ�س ُحم َّرر من �سلطة القواعد والأحكام،
�سخ�س يخ�سع حلكم و�سلطان ملك امللوك.
كولن داي
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اجلزء األول
المـلـكــوت
ملكوت اهلل – اأو ملكوت ال�سماوات – هو الفكرة الأ�سا�سية يف اأحاديث
ي�سوع .لقد ع َّلم ي�سوع عن ملكوت اهلل اأكرث مما ع َّلم عن اأي مو�سوع اآخر .يقول
املوجهة اإىل اليهود اإنه «ملكوت ال�سماوات»
متى عن امللكوت يف ب�سارته
َّ
بينما يحتفظ مرق�س با�ستخدام تعبري «ملكوت اهلل».
وال�سبب يف ا�ستخدام متى لتعبري «ملكوت ال�سماوات» ولي�س «ملكوت اهلل»
هو اأنه مل يرد اأن يجرح م�ساعر قرائه اليهود الذين يتجنبون ا�ستخدام لفظ
اجلاللة «اهلل» .لكن ي�سري كال التعبريين اإىل نف�س احلقيقة كما يت�سح من
مقارنة كل من (متى )3 :5و(لوقا.)20 :6
ماهو امللكوت؟

الكلمة اليونانية « »basileiaالتي تعني «ملكوت» م�ستقة من كلمة
« »basileusالتي تعني «مل ًكا» .تنطوي كلمة « »Basileiaعلى الكثري من
املعاين« :ال�سلطان» و«ال�سلطة امللكية» و«ال�سيادة» .وهي ت�سري اإىل ممار�سة
احلكم ولي�س اإىل الدولة اأو ال�سعب الذي يحكمه امللك.

عندما نفكر يف معنى كلمة «مملكة» اليوم ،منيل اإىل الرتكيز على
«ملك اهلل» ولي�س
الدولة اأو ال�سعب .لكن كلمة « »basileiaتعني ُ
�سعبا
مللك كفعل ميار�سه اهلل ،ول ت�سف
«مملكة اهلل» .اإنها ت�سف ا ُ
ً
أكيدا
ما اأو مكا ًنا ما .اإن الكلمة حتول تركيزنا عن ذواتنا نحو اهلل .وتا ً
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ُمـلـك اهلل

«ملك اهلل» ولي�س
لهذا املعنى وجت ُّن ًبا للب�س ،اخرتت للكتاب عنوان ُ
«ملكوت اهلل».
جدا عندما ناأخذ يف العتبار نوع العالقة التي لنا مع
هذا الختالف مهم ًّ
اهلل وكيف ياأتي ملكوته على الأر�س .عندما يحاول النا�س تاأ�سي�س ملكوت
اهلل على الأر�س من خالل القواعد الدينية والقوانني واملوؤ�س�سات ال�سيا�سية،
فاإنهم يبتعدون بذلك عن ق�سد اهلل .يقول ي�سوع يف (لوقا )21–20 :17اإن
ملكوت اهلل ل ياأتي مبراقبة .لي�س مللكوت اهلل عالقة باأي نظام قومي اأو
جغرايف اأو �سيا�سي اأو اجتماعي اأو اقت�سادي .لكن امللكوت هو امللك الروحي
هلل يف قلوب �سعبه.
يت�سح ا�ستخدام تعبري «امللكوت» يف العهد القدمي كتعبري دال على
مللك يف ن�سو�س مثل (مزمور:145 ،19 :103 ،28 :22
ممار�سة ا ُ
( ،)13–8دانيال .)25 :4ت�سف هذه الن�سو�س ملكوت اهلل بكلمات
توؤكد على الطريقة الكرمية الرائعة التي ميلك بها اهلل .كذلك يت�سح مبداأ
امللك يف العهد اجلديد يف ن�سو�س مثل (متى )10 :6و(لوقا:11
ممار�سة ُ
 2و .)15–11 :19يرتبط اإتيان ملكوت اهلل يف هذه الن�سو�س بتنفيذ
م�سيئته.
اخللفية اليهودية:

على الرغم من اأن الكتب اليهودية املقد�سة ل تذكر تعبري «ملكوت اهلل»
غالبا ما يتحدث عن اهلل
�رشاحة ،اإل اأن الفكرة تتخلل العهد القدمي الذي ً
ب�سفته «ملك اإ�رشائيل» (خروج( ،)18 :15تثنية�1( ،)5 :33سموئيل:12
( ،)12اإ�سعياء )15 :43و«ملك كل ال�سعوب» (اإرميا .)18 :46كما ي�سري كل
من (تثنية )3 :4و(1اأخبار )11 :29و(عوبديا )21 :1اإىل ملكوته اأو ُملكه.
10

الملكوت

ل يت�سح مبداأ ملك اهلل من هذه الن�سو�س التي حتتوي على �سفات ملكية
أ�سا�سيا يف كل العهد القدمي .على �سبيل املثال ،يوؤكد
وا�سحة فقط ،لكنه مبداأً ا
ً
وملك اهلل على �سعبه.
العهد الذي اأخذه مو�سى على جبل �سيناء على �سلطان ُ
اهلل �سيد �سعبه وهو ميلك عليهم.
نفهم من العهد القدمي اأن ملكوت اهلل اأو ملكه هو حا�رش وم�ستقبلي .يتحدث
العهد القدمي عن اهلل كامللك الوحيد على كل الب�رش رجا ًل ون�ساء .لكن يف
ن�سو�س مثل (اإ�سعياء )23 :24يتطلع النبي اإىل وقت يكون فيه ُملك اهلل على
ومرئيا للجميع.
وا�سحا
�سعبه
ً
ً
حا�سما من اهلل كي
تدخ ًال
كان اليهود اأيام ي�سوع يرتجون وينتظرون ُّ
ً
يحررهم من اأعدائهم ويعيد لهم اأجمادهم .كانوا يوؤمنون اأن امل�سيا – داود
الب ِّني عليهم.
اآخر – �سياأتي ِّ
وميهد الطريق مللكوت اهلل اأو ُملكه َ
أر�سيا اأعظم من داود.
كان بع�س اليهود ينتظرون ً
قائدا اآخر هو مل ًكا ا ً
وكان البع�س الآخر يتطلع اإىل ملكوت �سماوي واإىل ظهور «ابن الإن�سان»
عما �سيكون
الذي يتحدث عنه (دانيال  .)7مل يكن لدى غالبية ال�سعب فكرة َّ
عليه امللكوت ،لكنهم ترجوا قدومه الو�سيك واآمنوا به.
مفهومي العهدين القدمي واجلديد للملكوت .ت�ستمر روؤية
يقارن البع�س بني
َ
العهد القدمي للملكوت يف العهد اجلديد .اإل اأن العهد اجلديد  -وخا�سة تعاليم
ي�سوع  -يعلن امللكوت ب�سورة اأو�سح .على �سبيل املثال ،نكت�سف يف العهد
اجلديد – كما �سرنى لح ًقا – اأن ملكوت اهلل ميتد لي�سمل الكون كله ،ول
يقت�رش على �سعب اإ�رشائيل فقط .كما نفهم اأن بدايته وثيقة ال�سلة ب�سخ�س
ي�سوع وخدمته.
11

ُمـلـك اهلل
اإعالن يوحنا:

ي�سجل لنا (متى )2 :3اإعالن يوحنا املعمدان الأول اأن ملكوت اهلل قد اقرتب.
مثريا يف اأيام يوحنا .كان
من ال�سعب علينا اأن ندرك كم كان هذا الإعالن ً
لإعالن يوحنا معنى جليل وخا�س ًة ،يف ظل توقع اليهود اأن اإتيان ملكوت
اهلل �سيكون نقطة حتول يف تاريخهم .وقد كانوا على حق .لكن امللكوت مل
ياأخذ ال�سورة التي توقعوها.
اآمن قادة اليهود الدينيون اأن اإتيان ملكوت اهلل يعني اأن اهلل لن ميلك عليهم
من بعيد .وقد كانوا على حق .لكنهم ف�سلوا يف فهم حقيقة اأن اهلل لن ي�ستمر
�سخ�سيا لتاأ�سي�س امللكوت
يف ملكه من خالل ال�رشيعة؛ حيث اإن قدوم اهلل
ً
�سخ�سيا من خالل البن والروح القد�س.
يعني اأن اهلل ميلك
ً
أي�سا يف اعتقادهم اأن امللكوت �سيقو�س عدوهم.
كان اليهود على حق ا ً
لكنهم لالأ�سف اأخطاأوا يف معرفة العدو احلقيقي .كما كانوا على حق يف
اإميانهم باأن امللكوت �سيمتد لي�سمل كل الأر�س .لكن ت�سورهم لالإمتام
الفوري اجلربي لهذا الأمر هو ت�سور خاطئ .مل يا ِأت اهلل من خالل �سخ�س
امل�سيح كي يفر�س ُملكه على كل الب�رش .لكنه اأتى كي ميلك على هوؤلء الذين
يقبلون ُملكه.
نقراأ يف (متى )12–1 :3و(لوقا )20–7 :3عن تعاليم يوحنا املعمدان عن
امللكوت .ع َّلم يوحنا اأن ملكوت اهلل اأو ُملكه:
♦ يعني دينونة ومتحي�س وتنقية كل الب�رش.
♦ �سياأتي بتحديات اأخالقية ل ميكن جتاهلها.
♦ يرتبط باأعمال ي�سوع.
♦ يعني اأن على النا�س اأن يتوبوا ويعتمدوا.
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الملكوت
امللكوت احلا�رض:

بداأ ي�سوع خدمته باأن اأعلن يف (مرق�س )15–14 :1اأن الزمان قد ُكمل ،واأن
ملكوت اهلل قد اقرتب .وقد عني هذا بالتاأكيد اأن حد ًثا جلي ًال كان على و�سك اأن
يقع .كرر ي�سوع اإعالن اإتيان ملكوت اهلل يف (متى )28 :12و(لوقا)20 :11
ودلل على ذلك باإخراج ال�سياطني .اأو�سح ال�سلطان على الأرواح ال�رشيرة اأن
ملكوت ال�سماوات اخرتق ُملك ال�رشير ،واأن امللك يحكم الآن ب�سورة اأكرث
فعالية.
نقراأ يف (لوقا )20–1 :10اأنه عندما اأر�سل ي�سوع الثنني وال�سبعني
للكرازة ،اأعلنوا اقرتاب ملكوت اهلل .ونتيج ًة لذلك� ،سقط ال�سيطان «مثل الربق
من ال�سماء» .لقد دلت كل اأعمال ي�سوع املعجزية اأن امللكوت قد اقرتب.
هياأ له الطريق ،اأر�سل
عندما �سك يوحنا املعمدان اأن ي�سوع هو الآتي الذي َّ
تالميذه كي ياأتوه باإجابة .ي�سف لنا (متى )5–2 :11و(لوقا)23–18 :7
الأمور التي اأقنعت تالميذ يوحنا اأن ي�سوع هو املر�سد اإىل امللكوت.
مل َي ِعد ي�سوع مبعجزات م�ستقبلية ومبغفرة يوم الدينونة فقط ،لكنه وعد
بحدوثهما يف الوقت احلا�رش من خالل �سخ�سه .لقد اأتى امللكوت مع �سخ�س
ي�سوع وفيه .اإن ي�سوع -بو�سفه امل�سيا الذي طال انتظاره -هو حمور كل
ما تعلنه الب�سائر عن امللكوت .كما اأن امللكوت هو حمور كل تعاليم ي�سوع.
♦ اأعلنت ال�سماء اأن ي�سوع هو ابن اهلل احلبيب حلظة عماده من يوحنا
(متى.)17 :3
♦ اأعلنت ال�سماء اأن ي�سوع هو ابن اهلل احلبيب عند التجلي (متى.)5 :17
♦ ي�سوع ممتلئ من روح اهلل (متى.)16 :3
♦ يتمتع ي�سوع بكامل ال�سلطة الإلهية (متى.)27 :21
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♦
♦
♦
♦
♦

حتققت الكتب املقد�سة واأُكملت بقدوم �سخ�سه (لوقا )21 :4و(متى.)17 :5
اأتى ي�سوع كي يعلن ملكوت اأو ُملك اهلل (مرق�س.)38 :1
اأتى كي يطلب ويخلِّ�س ما قد هلك (لوقا.)10 :19
اأتى كي يخدم الآخرين ويبذل نف�سه فدي ًة عن كثريين (مرق�س.)45 :10
يتمثل �رش النتماء اإىل ملكوت اهلل يف النتماء اإىل �سخ�سه (متى:7
 23و.)41 :25

عندما ع َّلم ي�سوع عن قدوم ،وابتداء امللكوت ،وعن كونه حقيقة واقعة بني
أي�سا اأن بع�س العنف �سي�ساحب اإتيان امللكوت كما نقراأ يف
النا�س ،ع َّلم ا ً
(متى )12-11 :11و(لوقا 28 :7و.)16 :16
ل يعني هذا اأن تاأ�سي�س امللكوت جاء عن طريق العنف املادي ،لكن ي�سوع
و�سجن .لذلك ،حذر
كان ي�سري اإىل عداوة العامل للملكوت .لقد عانى يوحنا ُ
ي�سوع من يقبلون ملكه اأن يتوقعوا عداوة العامل لهم يف احلا�رش وامل�ستقبل.
امللكوت امل�ستقبلي:

أي�سا اأنه «لي�س بعد» .نقراأ يف
كما ع َّلم ي�سوع اأن امللكوت قد اأتى ،ع َّلم ا ً
(متى )10–1 :5على �سبيل املثال ،اأن الكثري من فوائد امللكوت �س ُتجنى
«املطوبني» لهم امللكوت ،اإل اأن هناك �سي ًئا
يف امل�ستقبل .على الرغم من اأن
َّ
�سياأتي يف امل�ستقبل – الراحة واملرياث والرحمة وهكذا.

كما اأن �سالة ي�سوع يف (متى )10 :6هي حا�رشة وم�ستقبلة .لو اأن امللكوت
ملا كانت هناك حاجة اأن ن�سلِّي من اأجل قدومه .ي�سري ي�سوع
قد اآتى كليةَ ِ ،
يف (متى )22–21 :7اإىل يوم دينونة م�ستقبلي عندما يتحدث عن دخول
امللكوت .يرد نف�س املعنى يف (متى )11 :8و(لوقا.)29–28 :13
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دائما اإىل حقيقة اأن
عندما ندر�س ونتاأمل يف «ملك اهلل» ،علينا اأن ننتبه ً
امللكوت هو «الآن» و«لي�س بعد» .ميكننا اختبار ملك اهلل الآن .لكننا نتطلع
أي�سا اإىل معرفة ملكوته يف امل�ستقبل .هناك العديد من اأمور امللكوت
ا ً
أي�سا العديد من اأمور امللكوت التي ننتظرها يف
التي لنا اليوم .وهناك ا ً
امل�ستقبل.
وهذا يعني اأنه علينا اأن نعمل كي نوؤ�س�س ملكوت اهلل الآن .لكن بينما
حمدد يف
نعمل ،علينا اأن ندرك اأن امللكوت لن يتاأ�س�س كلية اإل يف يوم َّ
امل�ستقبل .يركز الكثري من املوؤمنني اإما على احلا�رش كلية اأو على امل�ستقبل
كلية .ين�سغل الكثريون منهم بخدمة اهلل على الأر�س ،لكنهم يفتقدون
الرجاء والفرح الذي �سياأتي بانتظار امللكوت الآتي .كما ين�سغل الكثريون
«باليوم الأخري» لدرجة اأنهم ل يعملون يف تاأ�سي�س امللكوت حولهم على
الأر�س .اإن الفهم ال�سحيح حلقيقة امللكوت ي�سمل الإميان بامللكوت احلا�رش
وامل�ستقبلي كما فعل ال�سيد امل�سيح.
خ�سائ�ص امللكوت:

اإن كان لنا الفهم ال�سحيح للملكوت ،فعلينا اأن ن�سع يف اعتبارنا خم�سة
مبادئ عنه:

يخ�ص للـه

اإنه ملكوت اهلل وممار�سة م�ستمرة لل�سلطة من قبل اهلل .اهلل هو امل�سوؤول
دميقراطيا .كما اأنه لي�س دعوة لالأعمال
وامللك لي�س
وهو وحده الذي ميلكُ .
ًّ
ال�ساحلة واملمار�سات الجتماعية .اهلل وحده يعمل يف كل التاريخ ،وهو
يطلب اإنكار الذات الكلي من كل الرجال والن�ساء .نفهم هذه احلقيقة من
(مزمور )28 :22الذي يقول اإن امللك هو للرب وحده.
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فعال وقوي

ما من �سيء يتعلق باهلل ويكون �سعي ًفا وغري فعال .اإن امللكوت لي�س جتربة
أعداءه.
موؤقتة ،اإنه قدوم دائم للملك كلي القوة كي ميلك على �سعبه ويقهر ا َ
ي�سف ي�سوع يف (لوقا )22–20 :11الوجود احلا�رش للملكوت بكلمات تعرب
عن هزمية القوي امل�سلح ،حيث تقع هزمية القوى ال�سيطانية يف قلب امللكوت.
ياأتي باآيات وعجائب

عندما كان يوحنا املعمدان يف ال�سجن ،اأر�سل تالميذه اإىل ي�سوع كي
املن َت َظر .يبدو
ي�ساألوه اإن كان هو «الآتي» اأو بعبارة اأخرى اإن كان هو امل�سيا ُ
اأن يوحنا �سك يف خدمة ي�سوع رمبا لأنه كان يتوقع ملكو ًتا خمتل ًفا .ملكوت
يق�سي على روما ويقود اإ�رشائيل اإىل الن�رش الكامل على اأعدائه.
يف اإجابته على �سوؤال يوحنا ،اأخرب ي�سوع تالميذ يوحنا اأن يعودوا اإليه
طهرون وال�سم
العمي يب�رشون والعرج مي�سون والرب�س ُي َّ
ويخربوه اأن ُ
ب�رشون بامللكوت (متى.)5 :11
ي�سمعون واملوتى يقومون وامل�ساكني ُي َّ
كانت هذه هي الآيات التي اأو�سحت اأن امل�سيا قد اأتى ومعه ملكوت اهلل.
م�سريا اإىل اأن مملكة
كما اأو�سح ي�سوع فيما بعد اأن امللكوت كان يتقدم بقوة،
ً
اإبلي�س ترتاجع (متى .)12 :11والدليل على ذلك تدمري اأعمال اإبلي�س من
خالل الآيات والعجائب والعظائم التي �سنعها ي�سوع ،والأ�سخا�س الذين
مللك اهلل.
كانوا ي�ست�سلمون ُ
ؤ�س�سه
ي�سوع هو مو ِّ

يف (لوقا )33–32 :1حتدث املالئكة عن ي�سوع باعتباره الذي �سيجل�س
على كر�سي داود ،والذي لن يكون مللكه نهاية .كما اأو�سح يوحنا املعمدان يف
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اإعالنه ،العالقة بني ي�سوع وملكوت اهلل .تربط كل الب�سائر بني امللكوت وابن
الإن�سان ،كما نرى -على �سبيل املثال -يف (متى )28 :16و(مرق�س)1 :9
وهذا يعني اأن ي�سوع امل�سيح ،امل�سيا املم�سوح ،هو وكيل اهلل ،وهو يت�رشف
نياب ًة عن اهلل يف تاأ�سي�س ملكوته.
للخال�ص

اأو�سح قدوم امللكوت اأن عمل اهلل امللكي ي�سل لكل النا�س ،يف كل الأمم،
يف كل الأجيال كي يخلِّ�سهم ويباركهم .كان اإخراج ال�سياطني دلي ًال على
قوة امللك ،ودلت معجزات ال�سفاء على حمبته ورحمته .لكن غفران اخلطايا
كان هو اأعظم معجزة لإعالن امللكوت (لوقا.)21-20 :5
�رض امللكوت:

جاءت معظم تعاليم ي�سوع عن امللكوت من خالل الأمثال .نقراأ يف
(متى )52–1 :13و(مرق�س )12–10 :4و(لوقا )10–9 :8كيف ا�ستخدم
ي�سوع الأمثال ليعلن الأمور اخلفية فقط ملن اأرادوا ح ًقا اأن يعرفوا املعنى
احلقيقي للملكوت .ويدل ا�ستخدامه لالأمثال على حقيقة اأن امللكوت �سيظل
�رشا ملن ل يطلبونه ب�سدق.
ًّ
ي�سري ي�سوع ب�سفة خا�سة اإىل «�رش» امللكوت .الكلمة اليونانية املقابلة لكلمة
خمفيا فيما م�سى واأُع ِلن
«�رش» هي « »musterionوهي تعني اأن �سي ًئا ما كان
ً
الآن .والإعالن اخلا�س الذي ك�سفه ي�سوع يف الأمثال هو اأن امللكوت �سياأتي
ونهائيا يف نهاية الأزمنة.
اأو ًل يف �سورة روحية قبل اأن ُيعلَن اإعال ًنا كام ًال
ً
�رشين على فهم امللكوت وا�ستقبال الإعالن
وهذا يعني اأن الأ�سخا�س ُ
امل ِّ
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من ي�سوع ،هم فقط من �سيدخلون امللكوت .والأ�سخا�س الذين لديهم ذهن
مفتوح �سيفهمون اأمثال ي�سوع عن امللكوت .تتناول الأمثال الكثري من
الأفكار كما يت�سح مما يلي:
منو خا�ص

ت�سري اأمثال كثرية عن امللكوت اإىل النمو .نقراأ مث ًال يف (متى )13عن الزارع
(الأعداد )23-1والزوان (الأعداد )30-24وحبة اخلردل (الأعداد.)32-31
هناك نوع واحد من بني اأربعة اأنواع للرتبة يتميز بالإنتاج ،ونتائجه
موؤثرة للغاية .رمبا يكون من ال�سعب اأن منيز «البذار اجليدة» يف امللكوت.
لكنها �ستنمو وتنمو حتى ت�سل اإىل مرحلة ح�ساد اهلل .رمبا تكون البداية
حتما.
منوا
�سغرية ً
عظيما �سيتبع ً
ً
جدا لكن ً
معار�سة قوية

ال�سوك يف مثل الزارع والعدو يف مثل الزوان يو�سحان املعار�سة التي
قاوم.
دائما ُي َ
يالقيها امللكوت من كل اجتاه .هناك منو لكنه ً

طبيعة خفية

نرى يف َم َثل اخلمرية (متى )33 :13النتائج العظيمة التي ترتتب على الطرق
اخلفية غري الوا�سحة ،وذلك على عك�س اأ�سلوب العامل يف التفكري والفعل.
قيمة عظيمة

يو�سح كل من مثل الكنز (متى ،)44 :13ومثل اللوؤلوؤة (متى)46-45 :13
يقدرها ول ي�سعى
قيمة امللكوت العظيمة التي ل ُت َ
�ساهى .لكن هذه القيمة ل ِّ
نحوها اجلميع.
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خليط حمي

يو�سح مثل ال�سبكة (متى )52-47 :13ومثل الزوان (متى)30-24 :13
معا يف هذا العامل حتى نهاية الأزمنة .ول
اأن الأبرار والأ�رشار يختلطون ً
ينبغي اأن تكون هناك اأية حماولة لف�سلهم قبل قدوم النهاية ،لأن امللك
فقط هو من �سيحكم يف هذا الأمر .هو وحده القادر على التفريق ال�سحيح
بني الأبرار والأ�رشار ،وحا�سا اأن يهلك معه اأحد من الأبرار عن طريق اخلطاأ.
طبيعة عاملية

يدل مثل الكرمة يف (متى )46–33 :21على اأن امللكوت لي�س لليهود فقط،
بل لكل النا�س من كل الأمم.

التوبة والطاعة

يرينا البنان يف (متى )32–28 :21احلاجة اإىل التوبة والطاعة .ميكن
جلباة ال�رشائب والزناة اأن يدخلوا امللكوت قبل القادة الدينيني لو اأمتوا
�رشوط الدخول ومل يتمها القادة.
حتذيرات قوية

والعر�س (متى )14–1 :22هما حتذير
اإن مثلي العذارى (متىُ )13–1 :25
قوي ب�ساأن اإهمال دعوة امللكوت اأو ال�ستخفاف بها .ولنالحظ اأن اإطار
حتد يف الوقت احلا�رش.
التحذير م�ستقبلي ،لكن حتديه هو ٍّ
امللكوت يف العهد اجلديد:

قلنا فيما �سبق اإن امللكوت هو الفكرة الرئي�سية يف تعاليم ال�سيد امل�سيح.
و َترِد اأكرث التعاليم عن امللكوت يف ب�سائر متى ومرق�س ولوقا ،وعلى الأخ�س
متى� .سنتناول يف هذا الكتاب ،الكثري من تعاليم ال�سيد امل�سيح عن امللكوت.
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و�سنعتمد يف كثري مما نقول على الإ�سحاحات الأوىل من ب�سارة متى
واملعروفة با�سم «املوعظة على اجلبل» .حتتوي الإ�سحاحات من  5اإىل 7
على اأو�سح تعاليم ال�سيد امل�سيح عن امللكوت .لكن الكثريين ي�سيئون فهم
هذه الإ�سحاحات معتقدين اأنها جمرد قواعد معطاة من اهلل ولي�ست و�س ًفا
حلياة ميلك عليها اهلل.
كثريا بعد ذلك يف العهد
ل يظهر تعبري «ملكوت اهلل» و«ملكوت ال�سماوات» ً
امللك ال�سخ�سي الفعال هلل من خالل �سخ�س امل�سيح والتحرر
اجلديد .لكن مبداأ ُ
من نامو�س مو�سى ينعك�سان يف كل العهد اجلديدُ .ت�ستخدم تعبريات مثل
«ربوبية امل�سيح» بد ًل من لفظ «امللكوت» لكن ي�سري كالهما اإىل نف�س احلقيقة.
جزءا من فهمنا
ومع ذلك ،يجب اأن يكون فهم العهد اجلديد الأ�سمل للملكوت ً
مللك اهلل احلا�رش وامل�ستقبلي.
ب�سارة يوحنا

♦ يربط ي�سوع روؤية امللكوت ودخوله بالولدة الثانية يف (يوحنا:3
 .)21–1امللكوت هو عمل اهلل ول ي�ستطيع اأحد اأن يدخل امللكوت
دون اأن ُيو َلد ثانية من اهلل .وذلك كله عمل اهلل ولي�س الب�رش.
♦ حتدث ي�سوع اإىل بيالط�س عن امللكوت يف (يوحنا.)38–33 :18
مو�س ًحا
امللكِّ ،
وفرق يف حديثه بني الأفكار ال�سيا�سية والروحية عن ُ
َّ
اأن ُملكه ل يقهر لكن ي�سهد.

�سفر الأعمال

♦ يرد «امللكوت» يف (اأعمال 8 :19و 25 :20و )23 :28لو�سف حمتوى
غالبا ما ي�ستخدم �سفر الأعمال تعبري «كلمة الرب»
الكرازة وال�سهادةً .
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لي�سري اإىل حمتوى ر�سالة الب�سارة كما يف (اأعمال .)10 :19يعطي
كال التعبريين نف�س املعنى ،حيث اإن كلمة اهلل هي ُملكه وهو ميلك
من خالل كلمته.
♦ كذلك يوازي (اأعمال )25–24 :20بني امللكوت و«ب�سارة النعمة» .ويربط
(اأعمال )31 ،23 :28بني امللكوت والتعليم عن الرب ي�سوع امل�سيح.
ر�سائل بول�ص

♦

♦
♦

♦

♦
♦
♦

ت�سحح (رومية )17 :14تفكري هوؤلء الذين يعتقدون اأن امللكوت
ِّ
عبارة عن جمموعة من القواعد والتنظيمات.
تو�سح (1كورنثو�س )20 :4اأن امللكوت لي�س جمرد �سيء نتحدث عنه.
تتحدث (1كورنثو�س )10–9 :6و(غالطية )21 :5و(اأف�س�س)5 :5
التوجه اإىل ال�سلوك
عن املرياث امل�ستقبلي للملكوت .وهذا هو اأ�سا�س
ُّ
الأخالقي ،حيث اإن الف�ساد والالاأخالقيات متنع املوؤمنني من وراثة
امللكوت.
ت�سف (1كورنثو�س )28–24 :15امل�سيح م�سلِّ ًما امللكوت لالآب .لكن
الفكرة الأ�سا�سية يف الن�س هي اأن امل�سيح ميلك بالفعل .يوؤكد الن�س
على حدث يقع يف الوقت احلا�رش ،وي�سري يف الوقت نف�سه اإىل نقطة
ذروة م�ستقبلية.
تذكرنا (1كورنثو�س )50 :15اأن ل اأحد يدخل امللكوت بجهوده
الب�رشية.
تربط (كولو�سي )14–13 :1بني امللكوت واخلال�س واملغفرة .كما
الفعال على قوى ال�رش ،واإن كانت
ت�سري مثل الب�سائر اإىل التغلب َّ
تتحدث عن هذه احلقيقة بطريقة خمتلفة.
نفهم من (كولو�سي )11 :4اأن امللكوت هو هدف خدمة بول�س
التب�سريية.
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♦ تقول (1ت�سالونيكي� )12 :2رشاحة اأن اأع�ساء امللكوت – اأي الذين
يعي�سون حتت حكم اهلل – يجب عليهم اأن يعي�سوا بطريقة تليق باهلل.
♦ تتحدث (2ت�سالونيكي )5 :1و(2تيموثاو�س )18 ،1 :4عن امللكوت
امل�ستقبلي.
ر�سائل اأخرى

تعرب (عربانيني )28 :12عن اختبار حا�رش ،ورجاء م�ستقبلي.
♦
ِّ
♦ يتحدث (يعقوب )5 :2عن املرياث.
♦ ت�سف (2بطر�س )11 :1دخول امللكوت.

جميعا
يحتوي �سفر الروؤيا على العديد من الإ�سارات اإىل امللكوت ،وهي
ً
عار�سة التي يلقاها امللكوت وظهوره الأخري كما نرى يف (9 :1
امل َ
ت�سف ُ
و 15 :11و .)10 :12كما اأن روؤية اأور�سليم اجلديدة متثل حتقيق كل الوعود
الكتابية املتعلقة بامللكوت امل�ستقبلي.
تتناول جميع ن�سو�س امللكوت نف�س الأفكار :احلا�رش وامل�ستقبل
عار�سة واخلال�س واملرياث وكلمة اهلل ونعمة اهلل.
وامل َ
ُ
نقراأ يف (اأعمال )3 :1اأن ي�سوع ع َّلم تالميذه عن امللكوت خالل فرتة
امللك
يوما بني قيامته و�سعوده .حاول التالميذ اأن يفهموا ُ
الأربعني ً
موجودا بينهم باجل�سد .لكن كيف �سيعمل
ال�سخ�سي هلل عندما كان ي�سوع
ً
ملكوت اهلل بينما امل�سيح غري موجود باجل�سد؟
من املفرت�س اأن ي�سوع اأعطى تالميذه تعليمات ب�ساأن طريقة حياتهم
وكرازتهم ،حيث يو�سح (اأعمال )7 :17اأنهم ا�ستمروا يف اإعالن ي�سوع كملك.
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كان ُملك اهلل يحكم حياة امل�سيحيني الأوائل ومييز الر�سالة الثورية التي
اأعلنوها .كان ي�سوع هو �سيدهم� ،سواء حتدثوا عنه كملك لليهود اأو كرب
(قي�رش) لالأمم.
امللكوت والكني�سة:

هناك بالتاأكيد عالقة بني امللكوت والكني�سة .لكن الثنني لي�سا نف�س
ال�سيء .امللكوت لي�س طريقة للنظر اإىل الكني�سة اأو لو�سفها .والكني�سة هي
جماعة الأ�سخا�س الذين ينتمون اإىل امل�سيح :الأحياء منهم على الأر�س
واملوجودون منهم معه يف ال�سماء .اأما امللكوت ،فهو كل عمل اهلل يف العامل
من خالل �سخ�س امل�سيح.
ال�سيد امل�سيح هو مركز كل من الكني�سة وامللكوت .لكن «الكني�سة» تلفت
انتباهنا اإىل نتائج عمله ،اإىل العرو�س واجل�سد وهكذا .يف حني اأن امللكوت
يركز على �سخ�سه وعلى عمله .الكني�سة هي جماعة الأ�سخا�س الذين قبلوا
الب�سارة وامللكوت ،الذين ي�سرتكون يف خال�س امللكوت وينتظرون وراثة
امللكوت .لكن الكني�سة لي�ست هي امللكوت.
يكونون الكني�سة – هم الأ�سخا�س الذين
اإن امل�سيحيني املوؤمنني – الذين ِّ
ُيرى امللكوت من خاللهم .اإننا نور العامل وملح الأر�س نعي�س حتت �سلطان
امللك ونتعلم منه وحده .وعليه ،نقول اإن الكني�سة هي اأداة للملكوت ،تنفذ
مهام امللكوت باحلياة حتت ُملك اهلل.
الكني�سة مدعوة للكرازة بامللكوت للعامل ،ولل�سالة من اأجل اأن ياأتي
دائما بامللكوت ،لكنها
امللكوت باملجد .كما يجب على الكني�سة اأن تنقاد ً
لن ت�سبح هي امللكوت .بعبارة اأخرى ،ميكننا اأن نقول اإن اهلل ميلك علينا،
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ولكننا ل�سنا ُملك اهلل .تنتج الكثري من اأخطاء الكني�سة الفكرية والعملية من
اخللط بني الكني�سة وامللكوت.
لقد اأتى امللكوت ،وامل�سيح هو امللك .ويظهر ُملك امل�سيح ب�سورة اأو�سح
عندما تكون الكني�سة �سعيفة واهنة ،وكذلك عندما تكون قوية مزدهرة .ل
يعتمد ملك امل�سيح على حالة الكني�سة لأنها ملكه ومن حقه .لكن الكني�سة
تعتمد على امللكوت.
يحتاج كل ع�سو من اأع�ساء الكني�سة اإىل احلياة يف ظل امللكوت ،ويف ظل
ملك اهلل من خالل امل�سيح.
امللكوت والدولة:

هناك مو�سوع اآخر مرتبط بق�سية العالقة بني امللكوت والكني�سة وهو
أي�سا من ت�سوي�س يف فهم هذه
العالقة بني امللكوت والدولة .تعاين الكني�سة ا ً
العالقة .حاول البع�س يف مراحل خمتلفة من التاريخ الكن�سي خلط التعاليم
الكتابية عن ملكوت اهلل بفكرة الدولة .لكن هذا الفكر يبتعد عن تعليم امل�سيح
الوا�سح يف (متى« )21 :22اأعطوا ما لقي�رش لقي�رش ،وما هلل هلل».

الف�سل بني الكني�سة والدولة يعني اأن ملكوت اهلل ل ياأتي بو�سائل اأر�سية
�سيا�سية واقت�سادية واجتماعية وع�سكرية� .سرنى يف اجلزء الرابع من هذا
الكتاب كيف اأن امل�سيحيني مدعوون اأن يكونوا «ملح ونور» املجتمع .لكن
لي�س هناك �سيء يف كل العهد اجلديد يدعونا اأن نحول ملكوت اهلل اإىل
كيان �سيا�سي على الأر�س .عندما يعود ال�سيد امل�سيح اإىل الأر�س كملك،
�سيو ِّؤ�س�س ملكوت اهلل كام ًال ،وعندها �سرنى التجلي اخلارجي للملكوت على
الأر�س.
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عندما يحاول امل�سيحيون تاأ�سي�س ملكوت اهلل بالقوة الع�سكرية اأو الو�سائل
ال�سيا�سية اأو الأنظمة الجتماعية والقت�سادية تكون النتائج ماأ�ساوية.
الإمرباطور ق�سطنطني يف القرن الرابع ،واحلمالت ال�سليبية امل�سيحية
يف الع�سور الو�سطى ،وبع�س امل�سلحني يف القرن ال�ساد�س ع�رش ،وبع�س
الأ�سوليني امل�سيحيني يف القرن الع�رشين ،جميعهم �سلكوا هذا الطريق
اخلاطئ .عندما نتاأمل يف طبيعة امللكوت التي نناق�سها يف هذا الكتاب،
�سندرك اأنه ملكوت روحي ل ياأتي باأية و�سائل ب�رشية.
لقد ُدعي �سعب اهلل يف العهد القدمي اأن يعي�س يف دولة دينية يحكمها اهلل
غري ذلك عندما
من خالل قوانينه التي كانت قوانني الأر�س .لكن ي�سوع َّ
اأوفى بكل مطالب نامو�س اهلل وبتاأ�سي�س ملكوت اهلل يف قلوبنا بالإميان .اأي
دين يحاول اليوم تاأ�سي�س ملكوت اهلل بطرق �سيا�سية قهرية يبتعد كل البعد
عن ق�سد اهلل.
تناق�س بقية ف�سول الكتاب معنى اأن نعي�س حتت ملك اهلل اليوم ،ونتمتع
بكل ما يقدمه لنا حتى يح�رش ي�سوع ملء امللكوت يف نهاية الأزمنة.
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دعوة امللكوت
بعد اأن ُو�سع يوحنا املعمدان يف ال�سجن ،ذهب ي�سوع اإىل اجلليل وبداأ يف
اإعالن الأخبار ال�سارة عن اهلل .طب ًقا لـ(مرق�س )15–14 :1كان حمتوى هذه
الأخبار« :قد كمل الزمان واقرتب ملكوت اهلل .فتوبوا واآمنوا بالإجنيل» .نقراأ
يف (متى 1 :3و )17 :4نف�س هذه الر�سالة على ل�سان كل من يوحنا وي�سوع
يف بداية خدمتيهما .وهذا يعني اأن اقرتاب امللكوت مل يكن جمرد حدث
حتد كان على النا�س اأن ي�ستجيبوا له.
يحتاج اإىل اإعالن ،بل ٍّ
جدا يحتم
مهما ًّ
كان اقرتاب امللكوت بالن�سبة لكل من يوحنا وي�سوع حد ًثا ًّ
دعوة النا�س اإىل تغيري اأ�سلوب تفكريهم وبالتايل �سلوكهم .اأعلن ي�سوع اإتيان
امللكوت بلغة �سهلة وا�سحة:
امللك ال�سخ�سي هلل.
 .1لقد كمل الزمان ،وبداأ عهد ُ
امللك ال�سخ�سي هلل.
فعالة حل�سور ُ
 .2يجب عليكم اإبداء ا�ستجابة �سخ�سية َّ
مللكه ال�سخ�سي .وهذا يعني اأن عليكم
 .3يطلب اهلل منكم اأن تخ�سعوا كلية ُ
اأن تتوبوا وتوؤمنوا.
الدعوة اإىل التوبة:

حيث اإن يوحنا وي�سوع اأعلنا اأن دعوة امللكوت الرئي�سية هي «التوبة»،
فعلينا اإ ًذا اأن نعرف معنى هذه الكلمة .يربط الكثري من املوؤمنني التوبة
�سحيحا ،واإل لكانت دعوة امللكوت
مبجرد التغيري يف ال�سلوك .لكن هذا لي�س
ً
«غريوا �سلوككم ثم اآمنوا».
هي جمرد ِّ
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من املفيد اأن نلقي نظر ًة على الكلمات الكتابية التي تعطي معنى «التوبة»
قبل اأن نتعمق يف مناق�سة دعوة امللكوت اإىل التوبة.
التوبة يف العهد القدمي:
ناحم

عادة ما ُت َرت َجم الكلمة العربية «ناحم» مبعنى «يتوب» .يعك�س الأ�سل
حرفيا «يخفق،
امل�ستقة منه الكلمة معنى «يتنف�س بعمق» .والكلمة تعني
ًّ
ينب�س ،يتنهد ،يتاأوه» .كما تاأتي الكلمة يف العربية للدللة على معنى
«يندب» اأو «يحزن» .عندما ت�سدر هذه العواطف انطال ًقا من الرغبة يف
خري الآخرين ،يكون املعنى املق�سود هو الرحمة والتعاطف .وعندما ت�سدر
انطال ًقا من مراقبة ال�سخ�س ل�سخ�سيته واأفعاله ،يكون املعنى املق�سود هو
«ياأ�سف ،يندم» اأو «يتوب».
أبدا لو�سف �سخ�س يتوب .لكنها عادة ُت�ستخدم
ل ت�ستخدم كلمة «ناحم» ا ً
بالرتباط باهلل .ميكن اأن نرى ذلك يف (تكوين )6 :6و(خروج)14 :32
و(ق�ساة )18 :2و(�1سموئيل )35 :15و(اإرميا )19 :26و(عامو�س،3 :7
جدا اأن نفهم هذه الن�سو�س اإن كنا نفهم اأن التوبة تعني
 .)6من ال�سعب ًّ
جدا اأن ندرك املق�سود
«التوقف عن ارتكاب اأفعال ال�رش» .لكن من ال�سهل ًّ
منها اإن عرفنا اأن معنى التوبة هو «تغيري الراأي» وهو ما فعله اهلل طب ًقا
لن�سو�س مثل (تكوين )33–16 :18و(يونان)10 :3
لكن علينا اأن ندرك اأن اهلل عندما يغري راأيه ب�ساأن �سيء ما ،ياأتي هذا
عني �سل ًفا .على �سبيل املثال،
م َّتف ًقا مع طبيعته غري املتغرية وق�سده ُ
امل َّ
تعك�س «توبته» يف (يونان )3رغبته الأبدية يف مباركة هوؤلء الذين يدعونه
ويتجهون اإليه.
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�سوب

غالبا ما ترد الكلمة العربية «�سوب» يف الرتجمات القدمية مبعنى «توبة»
ً
عندما تاأتي بالرتباط باأ�سخا�س .لكن املعنى احلريف للكلمة هو «يتحول»
«يغري الراأي» .وهي ت�ستخدم يف العهد القدمي
«يغري الجتاه» ولي�س
اأو
ِّ
ِّ
للدللة على الجتاه اإىل اهلل .نرى هذا املعنى يف (2ملوك)25 :23 ،13 :17
و(2اأخبار )6 :30 ،4 :15 ،14 :7 ،26 :6و(نحميا )9 :1و(مزمور)34 :78
و(اإ�سعياء )7 :55 ،22 :19و(اإرميا )8 :18 ،22 ،14 ،12 :3و(حزقيال:18
 )14 ،11 :33 ،21و(دانيال )13 :9و(هو�سع )2 ،1 :14و(يوئيل)13 :2
و(يونان )10 :3و(زكريا )4 ،3 :1و(مالخي.)7 :3
ت�سف كلمة «�سوب» حالة عقلية اإيجابية ،وهي ل تعني بال�رشورة
التوقف عن فعل �سيء .لكنها تعني حتول ال�سخ�س اإىل اهلل بكل كيانه .نعلم
اأن التحول اإىل اهلل يعني التحول عن الأفكار والأفعال والجتاهات اخلاطئة.
�سببا له.
لكن هذه كلها هي نتائج التحول اإىل اهلل ولي�ست ً
التوبة يف العهد اجلديد
Metanoia
ي�ستخدم فعل « »metanoeoيف العهد اجلديد مبعنى «يتوب» وال�سم
منه « »metanoiaمبعنى توبة .تتكون كال الكلمتني من �سقني :الأول
« »metaمبعنى «بعد» اأو «تغري» والثاين « »nousمبعنى «عقل» .وهذا

يعني اأن التوبة تعني ح ًقا حتو ًل كام ًال يف الفكر والجتاه والنظرة.
التوبة -بعبارة اأخرى -هي ثورة فكرية اأو اإعادة تفكري قوية .وهي تعني
تغري الفكر نحو اهلل ،تغري اأفكارنا عن طبيعته وملكه ،وعن ي�سوع واخلطية
والقدا�سة واأنف�سنا .التوبة تعني التوقف عن التفكري بطريقتنا والبدء يف
التفكري بطريقة اهلل.
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ي�ساعدنا ال�ستخدام العام للكلمة يف العهد اجلديد على فهم معنى التوبة
ب�سورة اأعمق:
♦ بداأ ي�سوع خدمته بالدعوة اإىل التوبة (متى.)17 :4
♦ اأنهى ي�سوع خدمته بالت�سجيع على الكرازة بالتوبة اإىل كل الأمم
(لوقا.)47 :24
♦ ع َّلم ي�سوع اأن التوبة لزمة للخال�س (لوقا.)5-3 :13
♦ اأر�سل ي�سوع الثني ع�رش كي يكرزوا بالتوبة (مرق�س.)12 :6
♦ دعا ي�سوع اخلطاة ولي�س الأبرار اإىل التوبة (لوقا.)32 :5
♦ اإن ال�سماء تفرح بتوبة اخلطاة (لوقا)70 ،7 :15
�سحح بطر�س اأفكار من كانوا ي�ستمعون اإليه يوم اخلم�سني ودعا
♦
َّ
�سائليه اإىل التوبة (اأعمال.)38 :2
♦ حاور بول�س اأهل اأثينا فيما يتعلق باأفكارهم عن اهلل ،واأخربهم اأن
اهلل احلقيقي ياأمر كل النا�س اأن يتوبوا( .اأعمال.)30 :17
♦ يف ر�سالته اخلتامية اإىل قادة اأف�س�س ،خل�س بول�س ر�سالته يف عبارة
«التوبة اإىل اهلل» (اأعمال.)21 :20
♦ الثورة يف الفكر – اأي التوبة – ل تاأتي مبجهود ذاتي .لكنها عطية
من اهلل (اأعمال 31 :5و.)18 :11
♦ ترتبط التوبة بعطيتني من اهلل هما املغفرة واحلياة الأبدية (لوقا:24
 )47و(اأعمال 38 :2و 19 :3و 31 :5و.)18 :11
نرى يف كل هذه الن�سو�س اأن التوبة مطلب اأ�سا�سي لالأ�سخا�س الذين
�سيتبعون ي�سوع – وهذا لأنها واجبة على كل الب�رش .اإىل اأن يتوب النا�س ،اإىل
اأن يغريوا اأذهانهم (اأو يخ�سعونها للتغيري من ِق َبل اهلل) فيما يتعلق باأنف�سهم
واهلل ،لن يدركوا احتياجهم اإىل اخلال�س.
راأينا اأن لدى اليهود العديد من الأفكار اخلاطئة عن امللكوت .كما راأينا اأن
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لديهم ت�سورات خاطئة عن امل�سيا .لذا ،كانت الدعوة اإىل التوبة يف �سياق
الإعالن عن قدوم امللكوت هي دعوة اإىل تغيري جذري يف الفكر .ل يوجد
�سيء اأ�سعب من هذا بالن�سبة ملعظم النا�س.
ما جاء ي�سوع ليفعله يف حياته وموته ميكن فقط اأن يطبقه من يدركون
عدم قدرتهم على اأن يخلِّ�سوا اأنف�سهم ،وي�سعرون كذلك باحتياجهم اإىل عالقة
كافيا يف حد ذاته،
جديدة مع اهلل .وتغيري الفكر نحو حالتنا وطبيعة اهلل لي�س ً
لكنه بداية مهمة واأ�سا�سية للتغري.
Metamelomai

هناك فعل يوناين اآخر ُي�ستخدم يف �سياق احلديث عن التوبة هو
يعرب هذا الفعل -مثل الكلمة العربية « ناحم» -عن
«ِّ .»metamelomai
اجلانب ال�سعوري للتوبة .وهو يعني «يندم» اأو «ي�سعر بالأ�سف» .ي�ستخدم
ي�سوع هذا الفعل يف (متى )32 ،29 :21يف مثل البنني .اأُخرب كال البنني اأن
غري راأيه فيما بعد (اأي ندم على
عليهما العمل يف الكرم ،فرف�س الأول لكنه َّ
قراره) ثم م�سى للعمل .لكن الآخر قال اإنه لن يذهب.
دائما اإىل التوبة
لكن ال�سعور الناجت عن الفعل « »metamelomaiل يوؤدي ً
ال�سادقة ،بل ميكن اأن يقت�رش على جمرد الندم اأو الأ�سف .اقت�رشت توبة
أبدا اإىل م�ستوى التخلي
يهوذا يف (متى )3 :27على ال�سعور بالندم ،ومل ت�سل ا ً
عن اخلطية .الأ�سف احلقيقي لي�س هو الندم الذي يقود اإىل ل �سيء ،بل هو
م�ساعر اإلهية من الأ�سف والأمل ي�سعر بهما ال�سخ�س نتيجة لإ�ساءته اإىل اهلل.
يدل هذا على اأن التوبة تت�سمن التغيري القلبي والندم املقد�س على فعل �سيء
التغري يف احلياة ال�سخ�سية والتبدل
خاطئ .وتوؤدي التوبة يف اآخر الأمر اإىل ُّ
يف ال�سلوك كما يف حالة البن الأول يف املثل.
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Epistrepho

الكلمة اليونانية « »epistrephoامل�ستخدمة يف العهد اجلديد توازي الكلمة
رتجم «يهتدي» يف
أي�سا «يتحول»
العربية «�سوب» .وهي تعني ا ً
ً
وغالبا ما ُت َ
الرتجمات القدمية للكتاب املقد�س.
نفهم من (اأعمال 19 :3و )20 :26اأن التوبة والهتداء – اأي الرجوع اإىل
اهلل – مرتبطان لكنهما خمتلفان .الهتداء هو كل عملية الرجوع اإىل اهلل.
اأما التوبة ،فهي جمرد جزء منها .ي�سف الهتداء فعل الرجوع اإىل اهلل بكل
الكيان .اأما التوبة فت�سف الثورة الفكرية والتغري الأ�سا�سي يف تفكرينا
و ِق َيمنا واأفكارنا.
املميز الذي تنطوي
خدم كلمة « »Epistrephoكي ُتظهِر الختالف
ُت�س َت َ
َّ
عليه التوبة ،واجلانب الإيجابي للتغري الذي حتدثه.
راأينا فيما �سبق ثالث كلمات م�ستخدمة مبعنى التوبة يف العهد اجلديد:
كلمة « »metanoeoالتي ت�سف اجلانب «الفكري» للتوبة ،وكلمة
« »metamelomaiالتي ت�سف جانبها «ال�سعوري» ،وكلمة «»epistrepho
بعيدا عن اخلطية ونحو اأ�سلوب
التي ت�سف اجلانب «الجتاهي» اأي الجتاه ً
حياة جديد مو َّؤ�س�س على طاعة اهلل.
تت�سمن التوبة احلقيقية ثالثة عنا�رش .والعن�رش الأول – اأي التغري
الفكري – هو العن�رش ال�رشوري للخال�س .وهذا ما ق�سده يوحنا وال�سيد
امل�سيح عندما جاهرا بدعوة «توبوا واآمنوا» .عندما نفكر بطريقة خمتلفة يف
ي�سوع ،حينها فقط ميكن اأن نقبله .وهذا يعني اأن التوبة -كثورة فكرية-
هي مطلب اأ�سا�سي للخال�س.
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تغريا يف ال�سلوك ،لكنها توؤدي اإىل التغري
اإن التوبة الكتابية احلقيقية لي�ست ً
كتغري يف ال�سلوك – اإن �سح اأن ن�سميها هكذا – هي ثمر
يف ال�سلوك .التوبة ُّ
اخلال�س احلقيقي والتحول احلقيقي اإىل اهلل بكل الكيان .عندما نغري تفكرينا
حتما بالندم على الأفعال اخلاطئة
بحق ،عندما نفكر بطريقة خمتلفة ،ن�سعر ً
التي ارتكبناها ،ون�سعى نحو التوقف عنها .وهذا يعني اأن اجلانب الفكري
جميعا.
وال�سعوري والجتاهي مرتبطون
ً
من يقولون اإن التوبة تعني يف الأ�سا�س «التوقف عن فعل اخلطاأ» هم
يدعون مبثل هذا
خمطئون ،لي�س فقط يف فهم معنى كلمة يونانية ،لكن لأنهم َّ
التف�سري اأن احل�سول على اخلال�س هو باملجهود الب�رشي ولي�س بنعمة اهلل
بالإميان .يو�سح العهد اجلديد اأن املجهود الب�رشي اأو الأعمال ل عالقة لها
باخلال�س وبالتاأكد من احل�سول عليه وبا�ستمرارية امتالكه .لكنها جمرد
تو�سيح ملن حولنا اأننا خ ُل�سنا كما نرى يف (متى )16 :5على �سبيل املثال.
التعليم باأن التوبة تعني التوقف عن فعل اخلطاأ والبدء يف الت�رشف
بطريقة خمتلفة يقود اإىل كل من التقيد بال�رشيعة ،والإحباط .راأينا اأن الق�سد
من اإتيان ملكوت اهلل – اأو ُملكه – هو حتريرنا من كل ال�رشائع .وعليه ،ل
ميكن اأن تعني الدعوة اإىل التوبة �سي ًئا يخالف جوهر امللكوت واأ�سا�سه.
دائما.
لكن هناك �سيء متفق عليه وهو اأن التوبة امل�سيحية لها ثمارها ً
يو�سح (لوقا )14–8 :3هذه احلقيقة ويقدم لنا بع�س الأفكار عن الثمار
تو َّقعة .اإن الأمثلة الثالثة التي ي�سفها يوحنا املعمدان هي ثمار ناجتة
ُ
امل َ
عن التوبة ولي�ست مناذج للتوبة.
ميكن اأن نرى هذا الختالف يف (رومية .)2 :12بد ًل من اإثبات تغرينا
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للعامل ،علينا اأن نتغري بتجديد اأذهاننا .ل ي�ستخدم بول�س كلمة «توبة» هنا،
اإل اأنه ي�سف الثورة الفكرية التي هي مفتاح معرفة اإرادة اهلل ،والتحرر من
الطريقة العاملية يف التفكري وال�سلوك ،والإثمار يف احلياة اجلديدة املتغرية.
اإنها الثورة الفكرية يف تفكري وتوجهات التالميذ ،والتي قادت اإىل حياتهم
مللك اهلل ال�سخ�سي.
املتغرية املثمرة اخلا�سعة ُ
غري ال�سخ�س تفكريه عن اهلل وامل�سيح واخلطية وكل �سيء اآخر ،يكون
لو َّ
الطريق املنطقي الذي �سي�سلكه هو البعد عن كل خطية والعرتاف باأنه ل
مكان لها يف حياة املوؤمن .لكن هذه عملية تتطلب وق ًتا .اإن تغري ال�سلوك
والبعد عن اخلطية هو يف احلقيقة عملية م�ستمرة حتدث على مدار حياة
ال�سخ�س ،وحتققها ل يعني الو�سول اإىل حالة ُمط َلقة من الكمال وعدم
اخلطية .ل يتميز كل موؤمن بالثبات ،لكن هوؤلء الذين يتبعون اأ�سلوب
حياة يت�سف بالتوبة� ،سي�سلون اإىل الن�سوج اأو الكمال يف املحبة التي
فيها ميكنهم اأن يتحولوا عن كل خطية معروفة ،ويكت�سبوا �سخ�سية
م�سيحية كاملة الن�سج .حتدث ي�سوع عن هذه امل�ستويات املختلفة من
وحتما �سيجازي هوؤلء الذين يعي�سون حياة الثبات من
احلياة امل�سيحية.
ً
اأجله.
الدعوة اإىل الإميان:

«غريوا اأذهانكم»،
عندما نفهم اأن دعوة امللكوت الأوىل «توبوا» تعني ِّ
ملا جاء الإميان بعد التوبة .يوؤدي اأي تغري يف الذهن اإىل البدء
�سيت�سح لنا ِ َ
يف الإميان باأ�سياء جديدة .ولو مل يكن هناك اإميان جديد ،ملا كان هناك اأي
تغري يف الذهن اأو اأي توبة من البداية .الإميان بالن�سبة لكثريين هو تغيري
أي�سا ،حيث هو
ذهني .لكن الإميان يف العهد اجلديد ينطوي على الفعل ا ً
تطبيق التوبة.
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«الإميان» و «الت�سديق» يف الإجنليزية:

الكلمة اليونانية امل�ستخدمة يف العهد اجلديد مبعنى «يوؤمن» (وبالإجنليزية
 )to believeهي ( .)pisteuoواملعنى احلريف للفعل ( )pisteuoهو «يقتنع
بـ» اأو «ي�سع ثقته يف» .وهو ينطوي على معنى العتماد والتفكري .اأما الكلمة
رتجم «اإميان» (وبالإجنليزية  .)faithيعطي هذا
اليونانية ( )pistisف ُت َ
انطباعا اأن كلمتي ( )faithو( )to believeهما طريقتان خمتلفتان
للبع�س
ً
�سحيحا،
يف الإجنليزية للتعبري عن نف�س الفكرة باليونانية .لكن هذا لي�س
ً
حيث اإن ( )to believeهو الفعل من ال�سم (.)faith
طب ًقا لـ(مرق�س )15 :1يربط ي�سوع يف كلماته الأوىل يف اخلدمة بني الإميان
والتوبة ،حيث يقول يف حديثه عن اإتيان امللكوت اإن الإميان بالإجنيل يجب
اأن ُي�ساف اإىل التوبة .والإميان بالإجنيل يعني الإميان بي�سوع نف�سه .كان
على الذين ي�ستمعون اإىل ي�سوع اأن يكر�سوا اأنف�سهم لإر�سالية ي�سوع وكل ما
ميثله .كان عليهم اأن يوؤمنوا ،يعتمدوا ،يثقوا يف ي�سوع.
ت�سجل الب�سائر كل هذه التحديات:
♦ مبا�رشة بعد (مرق�س ،)15 :1كان على التالميذ الأوائل اأن يرتكوا
ال�سيد ويتبعوا ي�سوع.
♦ كان الكثري من معجزات ال�سفاء نتيجة مبا�رشة لالإميان( .متى:8
 13 ،10و 29 ،22 :9و )28 :15و(مرق�س 24 :9و )52 :10و(لوقا:7
 50و.)19 :17
♦ وبخ ي�سوع التالميذ لعدم اإميانهم( .متى )26 :8و(مرق�س)40 :4
و(لوقا .)25 : 8
♦ يعد ي�سوع اأ�سحاب الإميان بالعديد من الإجنازات العظيمة.
(متى 20 :17و )22–21 :21و(لوقا.)5 :17
♦ يخلق الإميان اإمكانية حتقيق امل�ستحيالت( .مرق�س.)23 :9
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تو�سح كل هذه الأمثلة احلاجة التي ميليها امللكوت اإىل الإميان
بـ(العتماد على) قوة ي�سوع .تقوم اإر�سالية ي�سوع على القتناع باأن
كل ما يتوقعه اهلل من الإن�سان غري م�ستطاع باملجهودات الب�رشية،
لكنه م�ستطاع عندما يربطنا الإميان بالطريقة اخلا�سة التي يعمل
بها اهلل .نفهم هذه الإمكانية فقط عندما نعرف اأن حمورها هو ي�سوع.
�سخ�سيا من
ي�سنع اهلل امل�ستحيل يف �سخ�س امل�سيح ،وميلك مل ًكا
ً
خالله.
الإميان يف ب�سارة يوحنا

نفهم من (يوحنا )31–30 :20اأن الهدف من ب�سارته هو اأن نوؤمن .متتلئ
دائما ما ي�ستخدم يوحنا الفعل
الب�سارة باأكرث من مائة عبارة عن الإميانً .
أبدا ال�سم ( .)pistisل نعرف ملاذا كتب يوحنا
( ،)pisteuoول ي�ستخدم ا ً
بهذه الطريقة .لكنه رمبا اأراد اأن يوؤكد على ممار�سة الإميان ولي�س على
دائما يف ب�سارته لي�س جمرد ت�سديق عقلي على عقيدة ما،
حمتواه .والإميان ً
دائما على عالقة.
لكنه ينطوي ً
دائما يف ب�سارة يوحنا يف �سياق قبول الر�سالة – اأي
كذلك يرد الإميان ً
دائما اإىل �سخ�س
الإميان باأن ما قاله ي�سوع �سحيح .لكن الإميان َّ
موجه ً
�سخ�سيا كما يف (يوحنا 50 :4و 30 :8و11 :12
ي�سوع ويت�سمن الثقة فيه
ً
و .)1 :14ين�ساأ الإميان يف بع�س الأحيان ب�سبب الأعمال التي يعملها ي�سوع.
نرى ذلك على �سبيل املثال يف (يوحنا 11 :2و .)38 :10لكن ي�سوع يطلب
دائما من تابعيه اأن يوؤمنوا ب�سخ�سه كما يف (يو.)10 ،1 :14
ً
يو�سح (يوحنا )12 :1اأن اخلال�س ياأتي كنتيجة لالإميان .والإميان هو
وا�سحا
الو�سيلة التي ياأتي بها النا�س اإىل امللكوت .وهذا يعني اأن هناك فر ًقا
ً
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بني املوؤمنني والعامل .نرى يف (يوحنا )17–16 :3اأن الإميان ي�سمن احلياة
الأبدية ،وغيابه يقود اإىل الهالك.
�سمى
نعرف اأن الإميان بي�سوع يبداأ بالتغيري اجلذري يف التفكري الذي ُي َّ
«التوبة» .ل يذكر يوحنا �رشاح ًة كلمة «التوبة» ،لكنه ي�سف التغيري العقلي
ال�رشوري لالإميان .واإن كانت التوبة �رشورية لالإميان ،اإل اأنها ل تقود اإليه
دائما .مل َي َر اجلمع يف حادثة اإ�سباع اخلم�سة الآلف (يوحنا)59-22 :6
ً
اأكرث من اخلبز املادي .وعندما اأدركوا اأن نظرة ي�سوع للحياة خمتلفة عن
نظرتهم (يوحنا ،)66-60 :6رف�سه الكثريون منهم.
يت�سمن الإميان رد الفعل الب�رشي جتاه دعوة اهلل .يقدم اهلل ابنه لنا
وعلينا نحن اأن نقرر ب�ساأن قبولنا لالبن .ت�ستخدم ب�سارة يوحنا العديد
تعرب عن هذا القرار يف (يوحنا 24 :5و 40 :6و:6
من العبارات التي ِّ
 45و 47 ،43 :8و 47 ،45 :12و 9 ،7 :14و 23 :17و .)37 :18عندما
نقبل ي�سوع ونطيعه� ،سرناه ونعرفه .ويف هذه احلالة ،يكون رد فعلنا
إيجابيا .لكن اإذا اختلف رد فعلنا ومل نوؤمن ،نكون قد رف�سنا ُملك اهلل
ا
ًّ
ال�سخ�سي.
الإميان يف الكني�سة الأوىل

نرى يف �سفر الأعمال اأن الإميان هو التطور الطبيعي للتوبة .نقراأ يف
(اأعمال 44 :2و 4 :4و 32 :4و 42 :9و 21 :11و )23 :14اأن امل�سيحيني
الأوائل كانوا ُيدعون «الذين اآمنوا» .وي�سوع نف�سه هو مو�سوع هذا الإميان
بالتاأكيد كما نقراأ يف (اأعمال 17 :11و 23 :14و 31 :16و 4 :19و21 :20
و .)24 :24اإل اأننا نقراأ اأحيا ًنا اأن مو�سوع اإميانهم هو كلمة الب�سارة كما يف
(اأعمال 4 :4و.)12–1 :17
37

ُمـلـك اهلل

كان الإميان ال�سخ�سي بي�سوع هو العالمة التي متيز امل�سيحيني .مل يكن
أي�سا اأن يثقوا
عليهم اأن يغريوا اأذهانهم ب�ساأن ي�سوع فقط  ،بل كان عليهم ا ً
ب�سخ�س امل�سيح ويوؤمنوا به ويعتمدوا عليه قبل اأن يتمكنوا من تقدير ما
فعله لأجلهم مبوته وقيامته .نتناول مو�سوع التحول اإىل الإميان بتف�سيل
اأكرث يف اجلزء املعنون «اخلال�س بالنعمة» من �سل�سلة «�سيف الروح».
نرى يف (رومية )17 :10و(1كورنثو�س )21 :1و(اأف�س�س )13 :1اأن
دائما الإميان
الإميان هو رد الفعل الب�رشي جتاه الب�سارة .لكن الإميان هو ً
بامل�سيح .وهو لي�س جمرد اخلطوة املبدئية لقبول عطية اهلل املجانية التي
هي اخلال�س كما ورد يف (رومية .)25–22 :3لكنه عملية م�ستمرة ،فكما
أي�سا
علينا اأن ن�ستمر يف التوبة – اأي يف التجديد امل�ستمر لأذهاننا  -علينا ا ً
تعرب (رومية )17 :1و(غالطية )20 :2عن هذه الطبيعة
اأن نعي�س بالإميانِّ .
امل�ستمرة لالإميان.
الولدة الثانية

يو�سح كل ما تعلمناه عن دعوة امللكوت اأهمية اأن ن�ستجيب لي�سوع
من قلوبنا .لكن علينا اأن نعرف اأن هذه ال�ستجابة لي�ست نابعة مناُ .يعلِّم
ي�سوع يف (يوحنا )3عن الحتياج املطلق للولدة الثانية .ي�رشح ي�سوع
لنيقودميو�س انطال ًقا من (حزقيال )27–22 :36و(اإرميا )34–31 :31اأن
الولدة الثانية اأو «الولدة من فوق» هي الطريقة الوحيدة لروؤية امللكوت
ودخوله.
جند هذا التاأكيد على اأهمية الولدة الثانية يف كل العهد اجلديد (2كورنثو�س:5
 )17و(1بطر�س 3 :1و )23 :1و(يعقوب )21 :1و(1يوحنا .)9 :3تو�سح كل
هذه الن�سو�س اأنه ل ميكننا اأن نرتقي مل�ستوى حتديات امللكوت دون قبول
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حياة اهلل وحياة امللكوت .اإن كل ما نكت�سفه عن اأ�سلوب احلياة يف امللكوت يف
هذا الكتاب يعتمد على كوننا مولودين ثانية .ي�سف ال�سيد امل�سيح يف املوعظة
على اجلبل اأ�سلوب حياة الأ�سخا�س الذين ح�سلوا على الولدة الثانية .كما
ي�سف كيف ميكنهم اأن ينموا يف اأمور امللكوت .لن ي�ستطيع اأي منا اأن يعي�س
مولودا ثانية.
احلياة بالطريقة التي ي�سفها ي�سوع اإن مل يكن
ً
ل تقت�رش دعوة الإميان على جمرد قبول عمل امل�سيح ،لكنها متتد اإىل
تاأ�سي�س عالقة جديدة مع امل�سيح .تتميز هذه العالقة بالإميان بامل�سيح
وبالثقة فيه والعتماد على �سخ�سه فقط .وهذا يقودنا اإىل الدعوة الثالثة
للملكوت.
دعوة التلمذة:

نرى يف (مرق�س )20–15 :1كيف انتقل ي�سوع من اإعالن اقرتاب امللكوت
اإىل دعوة النا�س للتوبة والإميان بالب�سارة ،ثم اإىل دعوة اأ�سخا�س بعينهم
كي يتبعوه .ي�سف (متى )22–17 :4مثل هذا التدرج يف الدعوة .عندما نبداأ
يف الإميان بي�سوع ،جند اأنه يدعونا اإىل اإعالن اإمياننا باتباعه – اأي باأن
ن�سبح تالميذ له.
الدعوة �سخ�سية

الكلمة اليونانية التي تعني تلمي ًذا هي « .»mathetesواملعنى احلريف لهذه
الكلمة هو «متعلِّم»ُ .ت�ستق كلمة « »mathetesمن الفعل « »manthanoاأي
تبع بفعل �سيء
«يعلم» .ينطوي الفعل على معنى اأن التفكري التاأملي يجب اأن ُي َ
ما .كما تو�سح كلمة « »mathetesاأن طاعة التلميذ احلقيقي ل تقت�رش على
جمرد الطاعة الفكرية ،حيث اإن التلميذ احلقيقي ي�ستمع اإىل ما يقوله املعلِّم،
عمليا.
ثم يفكر به وبعد ذلك يحاول اأن يطبقه ً
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يجب اأن يت�سح لنا اأن مفهوم التلمذة ينبع من الفهم الكتابي لكل من التوبة
�سخ�سيا.
والإميان .يدعونا ي�سوع يف (متى )30–28 :11اأن نتعلم منه
ً
دعنا ي�سوع اإىل اتباع جمموعة من الأفكار
وهذه هي التلمذة احلقيقية .مل َي ُ
دعنا اأن نتعلم من قانون
والقواعد ،بل اإىل اتباعه هو
�سخ�سيا .ولذلك ،مل َي ُ
ً
مكتوب اأو من كتاب بل من �سخ�سه.
الدعوة جماعية

�سخ�سيا لدعوة ي�سوع للتلمذة ،ومع ذلك ،يجب
على كل منا اأن ي�ستجيب
ً
معا ك�سعبه ،فنحن جماعة تالميذه.
األ نن�سى اأننا مدعوون لتباع ي�سوع ً
�سحيحا .لقد
فهما
هذا البعد اجلماعي للتلمذة مهم ً
ً
جدا كي نفهم امللكوت ً
املتل ِمذين اأي امل�سوؤولني عن
اأ�س�س ي�سوع كني�سته كجماعة من الأ�سخا�س ُ
تلمذة اآخرين .املهمة العظيمة التي ين�س عليها (متى )28تو�سح هذا الأمر
جليا.
ً
على كل واحد منا اأن يكون تلمي ًذا داخل الكني�سة ،واأن ياأخذ على عاتقه
مهمة تلمذة الآخرين .ل ن�ستطيع اأن ن�سري مبفردنا كما لو اأن دعوتنا
ال�سخ�سية منف�سلة عن كل هوؤلء الذين يتبعون امل�سيح .اأعطانا ي�سوع
منوذجا ملهمة التلمذة من خالل عالقته مع الثني ع�رش ،حيث كان يق�سي
ً
أخريا اأر�سلهم كي يتلمذوا جميع
ا
و
ودربهم
علمهم
لقد
وقته.
معظم
معهم
ً
الأمم .يعيد تالميذ ال�سيد امل�سيح يف الع�رش احلديث اكت�ساف هذا اجلانب من
التلمذة من خالل جماعات اأو خاليا اخلدمة.
حة
الدعوة ُملِ َّ

ت�سجل الب�سائر العديد من الوقائع حول اأنا�س متت دعوتهم ليتبعوا ي�سوع،
جدا .كان
لحة وعاجلة ً
اأي لي�سبحوا تالميذ له .ويف كل حالة ،كانت الدعوة ُم َّ
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عليهم اأن يجيبوه حاملا يدعوهم حتى لو ت�سبب ذلك يف اإرباكهم هم ومن
حولهم .على �سبيل املثال:
♦ �سمعان واأندراو�س ويعقوب ويوحنا (متى.)22-18 :4
♦ متى (متى.)9 :9
♦ ال�ساب الغني (متى.)21 :19
♦ �سخ�س مل ُيذكر ا�سمه (لوقا.)59 :9
♦ فيلب�س (يوحنا.)43 :1
نرى يف هذه الأمثلة اأن بع�س الأ�سخا�س تبعوا ي�سوع مبا�رشة .وهناك
اآخرون اختلقوا الأعذار لأنف�سهم ومل يتبعوه .اإن الدعوات التي يقدمها امللكوت
دائما اأن ن�ستجيب يف حمبة ،وهو ل
ُملزِمة لكنها غري اإجبارية .يريدنا اهلل ً
يجربنا على ال�ستجابة اإن مل ن�ساأ اأن نتبعه ب�رشوطه يف الوقت الذي يحدده.
الدعوة حا�سمة

أي�سا حا�سمة .كان على الأ�سخا�س الذين دعاهم
اإن الدعوة ُم ِل َّحة ،عاجلة وا ً
ي�سوع اأن يتخلوا عن كل �سيء ب�سفة دائمة ويتبعوه.
♦ نرى يف (لوقا )62 :9اأنه لي�س هناك نظر للوراء.
♦ يقول (مرق�س )33 :10اإنه ل ينبغي اأن ننكر ي�سوع اأمام النا�س.
♦ يو�سح (يوحنا )31 :8اأن على التالميذ اللتزام بتعاليم ي�سوع.

اإن اتباع ي�سوع والتلمذة له لي�ست جمرد ا�ستجابة �سعورية لتعاليمه واقتناع
عقلي بها .اإنها قرار دائم باتباعه والتع ُّلم منه وطاعته والعي�س بقربه.
الدعوة ُمكلِّفة

نقراأ يف (مرق�س )20–16 :1و(لوقا )11–1 :5ق�سة دعوة اأربعة �سيادين
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هم �سمعان واأندراو�س ويعقوب ويوحنا كي ي�سبحوا تالميذ لل�سيد امل�سيح.
كبريا من الأ�سماك مل تت�سع
كما ً
عندما اتبع هوؤلء تعليمات ي�سوع ا�سطادوا ًّ
له �سباكهم ،لدرجة اأن ال�سباك كانت معر�سة للتمزق والقوارب للغرق.
وه» .وكلمة «كل» هنا
يقول (لوقا )11 :5اإنهم « َت َر ُكوا ُك َّل َ�س ْي ٍء َو َتب ُِع ُ
�سملت بالتاأكيد ال�سيد املعجزي الذي ح�سلوا عليه ،وعانوا حتى و�سلوا
واحدا من اأجنح رحالت �سيدهم على
به اإىل ال�ساطئ .لقد كان هذا ال�سيد
ً
الإطالق .ومع ذلك تركوا ال�سيد على ال�ساطئ لأ�سدقائهم واأ�رشهم كجزء من
ا�ستجابتهم لدعوة ي�سوع.
ي�سف (لوقا )33–25 :14كيف تبعت جموع كثرية ي�سوع .لقد كان لدى
هذه اجلموع حب ا�ستطالع .كما كانوا منبهرين مبا يفعله ي�سوع .لكنهم مل
يرتبطوا بي�سوع ول ح�سبوا كلفة تبعيته .يغيب اجلوهر احلقيقي للتلمذة عن
هذا الن�س ،حيث مل تفكر هذه اجلموع بتمعن يف كلفة اتباع ي�سوع .مل يكن
هوؤلء لي�سبحوا تالميذ للم�سيح دون ترك كل �سيء.
نرى يف (متى )33 :6اأنه علينا اأن ن�سع ملكوت اهلل اأو ًل .علينا -قبل كل
�سيء -اأن نطلب ملكوت اهلل اأو ُملكه ،واأن ن�سعى نحو احلياة احلقة امل�ستقيمة
التي يعطيها .يو�سح الن�س املوازي يف (لوقا )34–31 :12اأن هذه احلياة
امل�ستقيمة تتميز بالعطاء غري الأناين.
عندما اأدرك التالميذ يف (متى )33–13 :16من هو ي�سوع� ،رشح
لهم ي�سوع اأن هذا يعني التاأمل واملوت .وقد كان هذا ت�رشيح رف�سه
مو�س ًحا اأن
التالميذ .لذلك انتهر بطر�س ي�سوع .لكن ي�سوع عنفه،
ِّ
اعرتا�س التالميذ على تاأمله وموته اإمنا هو من ال�سيطان .كما اأخربهم
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اأن الدعوة الإلهية لإنكار الذات والت�سحية بها تنطبق عليهم كما تنطبق
عليه.
يقول ي�سوع يف (متى )24 :16و(مرق�س« :)34 :8اإِ ْن َاأ َر َاد اأَ َح ٌد َاأ ْن َياأْ ِت َي
يب ُه َو َي ْت َب ْع ِني» .وي�سيف (لوقا )23 :9اأن هذا
َو َرا ِئي َف ْل ُي ْن ِك ْر َن ْف َ�س ُه َو َي ْح ِم ْل َ�س ِل َ
ينبغي اأن يحدث « ُك َّل َي ْو ٍم» .كانت هذه الكلمات موجهة لأ�سخا�س بداأوا
بالفعل يف اتباع ي�سوع ،وراأوا اهلل يعمل بقوة من خاللهم ،وفهموا اأن ي�سوع
متجها نحو الرف�س واملوت .الآن -وقد علموا احلقيقة -يعطيهم ي�سوع
كان
ً
حرية الختيار بني الذات واإنكارها.
كي ت�سبح تلمي ًذا ،يجب اأن يكون �سعارك اليومي هو «املوت للذات» .وهذا
تدريبا على الزهد والتق�سف .لكنه و�سع ن�سبح فيه غري مدركني لأنف�سنا،
لي�س
ً
بل مدركني ل�سخ�س ي�سوع فقط .وبعبارة اأخرى ،ن�سع امل�سيح مكان اأنف�سنا،
ونثبت اأنظارنا على اتباعه لدرجة اأننا ل نرى الطريق �سديدة النحدار التي
تنتظرنا ،ون�سد اأذاننا عن الأمل الذي يحثنا على التوقف .ويعني هذا ال�سعار
أي�سا اأن ندرك اأنه ما من �سيء يف هذه احلياة ي�ساهي املجد الذي ينتظرنا
ا ً
اإن متثلنا بقدرة ي�سوع على الحتمال.
عندما نتبع ي�سوع ،يجب اأن يعك�س �سلوكنا اأننا نعني املوت لذواتنا وذلك
ج�سديا اأو م�سقة خمتلفة عن
ملا
بحمل ال�سليب الذي يقدمه اهلل لنا .وهذا لي�س اأ ً
ً
امل�سقات التي يتحملها كل الب�رش .اإنه عبارة عن بع�س الت�سحية وال�سعوبات
والرف�س «من اأجل �سخ�س امل�سيح» يتحملها كل من يتبع ي�سوع.
لكل تلميذ من التالميذ الذين يريدون اتباع ي�سوع �سليب �سخ�سي ينتظر
حمل .وعلى امل�سيحيني الذين يحملون ال�سليب اأن يتوقعوا لأنف�سهم
اأن ُي َ
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القليل من الأمل يف احلياة مثل اأ�سخا�س يعي�سون يف انتظار تنفيذ حكم
الإعدام فيهم.
وموت الذات هذا لي�س كارثة ،لكنه ثمر التكري�س واللتزام .وهو لي�س نهاية
كل �سيء بل بداية احلياة املثمرة مع امل�سيح ،حيث ن�سمح لإرادته اأن متلكنا
وتتحكم فينا .لقد �سمع الثنا ع�رش �رشوط التلمذة هذه ومل يرتاجع ا ّأي منهم.
دعوة اأن نكون مثل امل�سيح:

هناك تدرج وا�سح يف دعوة امللكوت؛ اإننا مدعوون اأو ًل اأن نغري طريقة
تفكرينا عن اهلل وي�سوع واأنف�سنا ونبداأ يف التفكري بطريقة اهلل ويكون لنا
موقفه واجتاهه .ثم علينا الإميان بي�سوع والعتماد عليه كلية والثقة فيه.
راأينا اأن هذه الثقة به تتمثل يف اأن نتبعه ونكون تالميذ له .وهذا يعني اأن
عمليا .لكن هذا لي�س
نفكر يف كالمه ونتعلم منه
�سخ�سيا ثم نن ِّفذ ما �سمعناه ً
ً
كل �سيء ،حيث اإننا ل�سنا مدعوين فقط اأن نتبعه .لكننا باتباعه مدعوون اأن
نكون مثله.
ت�سجل لنا الب�سائر خم�س طرق مفتاحية على كل التالميذ اتباعها كي
يكونوا مثل امل�سيح:
.1

املحبة

اأخرب ي�سوع التالميذ يف (يوحنا )34 :13اأن لديه و�سية جديدة لهم .وهذه
حت ُّبوا َب ْع ُ�سك ُْم َب ْع ً�سا .كَ َما اأَ ْح َب ْب ُتك ُْم اأَ َنا ُ ِ
الو�سية هي «اأَ ْن ُ ِ
ون َاأ ْن ُت ْم اأَ ْي ً�سا َب ْع ُ�سك ُْم
حت ُّب َ
َب ْع ً�سا» .يرينا العدد التايل اأن هذه املحبة ُتثبِت للجميع اأنهم تالميذ ي�سوع.
اأعطى ي�سوع هذه الو�سية لتالميذه بعد حلظات من غ�سله لأرجلهم ،مما يعني
فهم يف �سياق اخلدمة العملية املتوا�سعة.
اأن و�سية ي�سوع باملحبة يجب اأن ُت َ
44

دعوة الملكوت

بعد فرتة ق�سرية –كما نقراأ يف (يوحنا –)12 :15يعود ي�سوع لنف�س مو�سوع
املحبة ،حيث يو�سي تالميذه للمرة الثانية مبحبة بع�سهم البع�س كما يحبهم
هو .يعتقد الكثري من املوؤمنني اأنهم مدعوون ملحبة ي�سوع .وبالطبع هم كذلك.
لكن اأن نحب مثل امل�سيح يعني اأن نحب بع�سنا البع�س بطريقة عميقة وعملية.
يرينا (عدد )11اأن هذه هي الطريقة التي ي�سبح بها فرحنا كامالً.
.2

العطاء

ي�رشح ي�سوع يف (يوحنا )14–13 :15ما يق�سده باملحبة .اإنها العطاء
امل�سحي الباذل .اإنها تعني اأن ن�سع اأنف�سنا من اأجل اأ�سدقائنا .لو اإننا نحب
بع�سنا البع�س تلك املحبة الباذلة التي يحبنا بها ي�سوع ،فاإننا ن�سبح لي�س
جدا ،حيث يو�سح اأننا
أحباءه» ا ً
أي�سا .اإن (عدد )14مهم ً
فقط تالميذه بل «ا َ
امللك ال�سخ�سي
ن�سبح اأحباء ي�سوع عندما ن�سنع كل ما ياأمرنا به .هذا هو ُ
أي�سا حياة امللكوت.
عمليا .وهو ا ً
طبق ً
هلل ُم َّ
أي�سا ما الذي �سياأمر
اإننا ل نعرف ما الذي �سياأمرنا به ي�سوع ،ول نعرف ا ً
به الآخرين ،فاأمره لكل منا �سخ�سي وفريد .لكننا نعرف اأن هذا الأمر
يت�سمن املحبة والعطاء الباذل امل�سحي .وهذا هو �سياق كلمات ي�سوع يف
(يوحنا.)14–13 :15
يحتوي (عدد )16على وعد رائع ،لكننا ل جنروؤ على انتزاعه من �سياقه.
هذا الوعد هو لأحباء ي�سوع الذين يحبون مثلما يحب ،ويعطون مثلما يعطي.
اإنه وعد لأتباعه الذين اأ�سبحوا ح ًقا مثله.
.3

اخلدمة

يحتوي (مرق�س )45 :10على اإعالن مفتاحي عن �سخ�س ي�سوع .كان
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دائما اإنه «ابن الإن�سان» – وهو لقب يحمل الكثري
ي�سوع يقول عن نف�سه ً
من الدللت القوية عن امللكوت عند اليهود .يرد هذا اللقب يف (دانيال:7
جم ًدا َو َم َل ُكو ًتا ِل َت َت َع َّب َد َل ُه ُك ُّل
 )14–13حيث ابن الإن�سان «اأُ ْع ِط َي ُ�س ْل َطا ًنا َو َ ْ
ول َو َم َل ُكو ُت ُه َما َل
ان َاأ َب ِد ٌّي َما َل ْن َي ُز َ
ال�س ُع ِ
ُّ
وب َوالأُ َ ِ
مم َوالأَ ْل ِ�س َن ِة�ُ .س ْل َطا ُن ُه ُ�س ْل َط ٌ
ِ�س».
َي ْن َقر ُ
�سمنيا اإنه من كتب
عندما قال ي�سوع عن نف�سه اإنه ابن الإن�سان ،كان يقول
ً
عنه دانيال .لكن ي�سوع قلب املفهوم العام لبن الإن�سان را ًأ�سا على عقب يف
(مرق�س .)45 :10قال ي�سوع اإن ابن الإن�سان مل ياأت لتتعبد له كل ال�سعوب
مل َياأْ ِت ِل ُي ْخ َد َم َب ْل ِل َي ْخ ِد َم َو ِل َي ْب ِذ َل
«اب َن الإِ ْن َ�سانِ اأَ ْي ً�سا َ ْ
وتخدمه بل ليخدم هوْ :
ِين» .حتدث ي�سوع بهذه الكلمات لتالميذه ك�رشح وخامتة
َن ْف َ�س ُه ِف ْد َي ًة َع ْن َك ِثري َ
متاما
لو�سيته يف (مرق�س )44-43 :10املتعلقة باخلدمة بطريقة خمتلفة ً
يما
عن طريقة العاملَ « :ف َال َي ُك ُ
ون َه َك َذا ِفي ُك ْمَ .ب ْل َم ْن اأَ َر َاد اأَ ْن َي ِ�س َ
ري ِفي ُك ْم َع ِظ ً
يع َع ْب ًدا».
ون ِل ْل َج ِم ِ
ري ِفي ُك ْم َاأ َّو ًل َي ُك ُ
َي ُك ُ
ون َل ُك ْم َخا ِد ًما َو َم ْن اأَ َر َاد اأَ ْن َي ِ�س َ
علينا اأن نخدم بنف�س الطريقة التي خدم بها ابن الإن�سان .علينا -كرعايا
امللك -اأن نخدم ي�سوع .وخدمة ي�سوع تعني اأن نخدم الآخرين مثل ي�سوع
ونخدمهم مع ي�سوع .يتناول بول�س هذا الأمر يف (فيلبي .)11–5 :2لكن
علينا اأن نتاأكد من مالحظة اأن بول�س يقدم �سورة ي�سوع اخلادم عن طريق
وع اأَ ْي ً�سا» .ومرة
ت�سجيعنا بقولهَ « :ف ْل َي ُك ْن ِفي ُك ْم َه َذا ا ْل ِف ْك ُر ا َّل ِذي ِيف ْ َ
امل ِ�س ِ
يح َي ُ�س َ
ثانية علينا اأن نفكر بطريقة اهلل ويكون لنا موقفه قبل اأن ن�سبح مثله.
.4

العمل

«م ْن ُي ْوؤ ِم ُن بِي
ترتبط كلمات ي�سوع يف (يوحنا )12 :14بكل ما �سبقَ .
ا�س
ال ا َّل ِتي اأَ َنا اأَ ْع َم ُل َها َي ْع َم ُل َها ُه َو اأَ ْي ً�سا َو َي ْع َم ُل اأَ ْع َظ َم ِم ْن َها َلأ ِّين َم ٍ
َفالأَ ْع َم ُ
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ِاإ َىل اأَبِي» .هناك نتائج مرتتبة على الإميان .لو فكرنا مثل ي�سوع ووثقنا
به واعتمدنا عليه وتبعناه� ،ستكون النتيجة الطبيعية اأن جند اأنف�سنا نعمل
الأعمال التي يعملها.
اإن اأول ما يرد على ذهن الكثريين عند �سماع هذا العدد هو �سنع املعجزات.
لكن هذا العدد يرد يف �سياق غ�سل امل�سيح لأرجل تالميذه وحديثه معهم عن
حياة البذل والعطاء واملحبة واخلدمة .اإن كنا نوؤمن بامل�سيح ،فلنتوقع اأن
نت�رشف مثله .وهذا يت�سمن �سنع املعجزات العظيمة بالطبع .لكن اخلدمة
ميز لأعمالنا.
امل ِّ
املتوا�سعة �ستكون هي الطابع ُ
.5

الذهاب

ي�سجل لنا (يوحنا )22–19 :20كلمات ي�سوع الأوىل لتالميذه بعد قيامته.
«ك َما اأَ ْر َ�س َل ِني
ويحتوي (عدد )21على دعوته الأخرية لهم باأن يكونوا مثلهَ :
ال ُآب اأُ ْر ِ�س ُل ُك ْم َاأ َنا».

ر�سل الذي يخ�سع
يتحدث ي�سوع با�ستمرار عن نف�سه يف ب�سارة يوحنا ُ
كامل َ
كالما من نف�سه ،ول يفعل اأفعا ًل من نف�سه
مللك اهلل ال�سخ�سي ،الذي ل يقول ً
ُ
ول يذهب اإىل مكان من تلقاء نف�سه .بل اإن كل ما يقوله ويفعله هو من اهلل.
ميكننا اأن نتتبع هذه احلقيقة يف كل ب�سارة يوحنا ( 30 ،19 :5و 38 :6و:7
 29–28و 29–28 ،26 :8و 18 :10و .)50-49 :12يقول البن ما يقوله
الآب ويفعل ما يفعله ويذهب اأينما ير�سله.
اأر�سل ي�سوع تالميذه بنف�س الطريقة ،وكان عليهم اأن يذهبوا مثلما ذهب.
هذا اللتزام يعني �سيئني .اأو ًل :ل ي�ستطيع التالميذ اأن ميكثوا يف مكانهم،
ثانيا :على التالميذ
بل عليهم اأن يعملوا ويتحركوا ،عليهم اأن «يذهبوا»ً .
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للملك ال�سخ�سي هلل .علينا اأن نذهب فقط اأينما
اأن يذهبوا وهم خا�سعون ُ
وحينما ير�سلنا .واأن نقول ما يريدنا اأن نقوله ونفعل ما يريدنا اأن نفعله.
دعوة مرياث امللكوت:

اإن حمبتنا وعطاءنا وخدمتنا وعملنا وذهابنا الذي مثل امل�سيح يف كل
�سيء لي�س بال مقابل .يو�سح ي�سوع اأن هناك مريا ًثا ل حد له ومكافاآت
كثرية تنتظرنا.
نوعا من ال�سد والتوتر يف امللكوت بني ما هو «الآن» و ما
راأينا اأن هناك ً
هو «لي�س بعد» .كل دعوات امللكوت التي ناق�سناها فيما �سبق تتعلق باأمور
امللكوت التي هي «الآن» .الدعوة اإىل التوبة والإميان والتلمذة والتمثل
دائما ر�سالة للحا�رش.
بامل�سيح هي «الآن» لليوم ولكل يوم .اإنها ً
�سيعلن فيه امللكوت
لكن دعوة امللكوت الأخرية تتطلع اإىل اليوم الذي ُ
ال ويتاأ�س�س لالأبد .ميتلئ العهد اجلديد بالكثري من
اإعال ًنا
نهائيا كام ً
ً
وعود امللكوت .بع�س هذه الوعود هي وعود م�رشوطة اأي تت�سمن
مكافاآت على الأعمال ال�ساحلة .وبع�سها غري م�رشوط اأي ُمينح لكل
الذين اآمنوا .بع�س منها وعود حا�رشة .لكن اأغلبها يتعلق باأمور
امللكوت التي «لي�ست بعد».
♦ (متى – )5 :5الأر�س
♦ (متى – )10 :5ملكوت ال�سماوات
♦ (متى – )21–19 :6كنز يف ال�سماء
♦ (متى – )42–40 :10اأجر الرجل البار
♦ (متى – )30–27 :19مائة �سعف
امل َعد
♦ (متى – )40–31 :25امللكوت ُ
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♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

(لوقا – )38–30 :6اأجر عظيم
(لوقا – )32 :12امللكوت ،كنز �سماوي
(لوقا – )14–12 :14اأجر التطويب
(لوقا – )9 :16م�ساكن اأبدية
(اأعمال – )18 :26 ،32 :20مرياث
(رومية – )10–6 :2جمد وكرامة و�سالم
(رومية – )10 :8ال�سرتاك يف جمد امل�سيح
(2كورنثو�س – )14–6 :9ح�ساد وافر
(اأف�س�سِ – )19–17 :1غ َنى جمد مرياثه
(اأف�س�سِ – )8–4 :2غ َنى نعمته الفائق
(كولو�سي – )23 :3اأجر املرياث
(2تيموثاو�س – )12 :2امللك مع امل�سيح
(عربانيني – )12 :6املواعيد
(روؤيا – )21 :3اجللو�س مع امل�سيح على عر�سه
(روؤيا – )7 :21كل �سيء

يخطئ البع�س عندما يعتقد اأن كل تعليم الكتاب املقد�س عن املرياث
تلقائيا من ح�سولنا على اخلال�س .لكن القراءة املتاأنية لهذه
يقول اإنه ينبع
ً
الن�سو�س تو�سح اأننا ل نرث مبجرد الإميان ،لكن املرياث هو مكافاأة احلياة
مللك اهلل.
اخلا�سعة ُ
ُيثبِت ن�س مثل (متى )16 :20–23 :19اأن املرياث هو مكافاأة� .ساأل
بطر�س ي�سوع يف (عدد« :)27ماذا يكون لنا؟» وجاءت اإجابة ي�سوع مت�سمنة
احلديث عن املرياث .نرى يف (عدد )30الكثري من املفاجاآت .كما يعلِّمنا
املثل الذي يرد بعد ذلك عن الكثري من املكافاآت غري املتو َّقعة.
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رمبا تكون واحدة من دعوات امللكوت هي« :اترك الكل واتبع ي�سوع» .لكن
وعودا مبكافاآت �سماوية رائعة
�رشيعا ما ن�سمع �سدى لهذه الدعوة يت�سمن
ً
ً
للتالميذ الذين يرتكون ح ًقا كل �سيء .رمبا ل نخترب الكثري من هذه املكافاآت
على الأر�س .لكنها م�سمونة لنا يف ا�سم اهلل يف اليوم الأخري.
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اجلزء الثالث
توجهات امللكوت
ُّ
تعترب املوعظة على اجلبل امل�سجلة يف (متى )7-5هي اأ�سهر جزء من
تعاليم ال�سيد امل�سيح .لكنها رمبا تكون يف الوقت نف�سه اأكرث الأجزاء التي
ل يفهمها الكثريون .املوعظة على اجلبل هي الق�سم التعليمي الأول من بني
خم�سة اأق�سام تعليمية حتتوي عليها ب�سارة متى (.)25-24 ،18 ،13 ،10
خ�سي�سا لليهود .والأق�سام التعليمية اخلم�سة يف
قلنا �ساب ًقا اإن متى يكتب
ً
ب�سارته توازي اأ�سفار مو�سى اخلم�سة (من التكوين اإىل التثنية) وتوحي باأن
ي�سوع هو مو�سى ثاين.
لقد اأح�رش مو�سى اأحكام اهلل اإىل �سعب اإ�رشائيل .لكن متى يو�سح اأن ي�سوع
متم ال�رشيعة وهو الآن يح�رش طريقة جديدة اأف�سل لتنظيم حياة �سعب اهلل –
اأي ملكوت ال�سماوات اأو امللك ال�سخ�سي هلل.
على مدار كل املوعظة ،يك�سف ي�سوع ب�سلطان عن القواعد املفتاحية يف
ملكوته وير�سي املقايي�س التي يتوقعها من رعاياه .ولكي يوؤكد على �سلطان
هذه القواعد ،بداأ احلديث عن بع�سها بالكلمة العربية املقد�سة «اآمني» التي
تعني «باحلقيقة» اأو «يقي ًنا» .كما يوؤكد ي�سوع على �سلطانه ال�سخ�سي بقوله
جدا اأن نفهم اأن املوعظة لي�ست:
املتكرر «اأما اأنا فاأقول لكم» .من املهم ً
♦ قواعد للمجتمعات غري امل�سيحية
♦ و�سيلة لدخول امللكوت
♦ �رشيعة م�سيحية جديدة
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لكنها -كما نفهم من (متى -)2–1 :5تعاليم ي�سوع لالأ�سخا�س الذين
اأ�سبحوا بالفعل تالميذ له ،الذين �سمعوا دعوة امللكوت وتركوا كل �سيء كي
يتبعوه .اإن املوعظة هي و�سف لأ�سلوب احلياة اجلوهري البديل للتالميذ
الذين ا�ستجابوا لدعوة «اتبعني» ،وبداأوا يف احلياة حتت حكم اهلل ال�سخ�سي.
�سرنى على مدار هذا الكتاب اأن اأ�سلوب احلياة هذا:
ميجد اهلل
♦
ِّ
♦ يتحدى العامل
♦ ترتتب عليه مكافاآت
اإن ُملك اهلل ال�سخ�سي هو مركز كل تعاليم املوعظة على اجلبل .على �سبيل
املثال ،تت�سمن املوعظة ال�سالة الربانية (متى )13-9 :6التي حتتوي على
ميزة «ليا ِأت ملكوتك» ،والتي تتبع مبا�رشة باملعنى املق�سود
العبارة ا ُ
مل َّ
ال�س َما ِء َك َذ ِل َك َع َلى الأَ ْر ِ
�س» .وتنتهي
منها يف عبارة «ل َت ُك ْن َم�سي َئ ُت َك َك َما يف َّ
املوعظة على اجلبل بتو�سيح ي�سوع اأن التالميذ الذين ي�سنعون م�سيئة الآب
هم فقط من �سيدخلون ملكوت ال�سماوات (متى.)21 :7
ُتر�سي املوعظة على اجلبل التوجهات –ولي�س الأفعال– التي متيز
�سمى مقدمة املوعظة (متى )12-3 :5بالتطويبات.
التالميذ احلقيقينيُ .ت َّ
وهي عبارة عن ثمانية توجهات اأ�سا�سية يقدمها ي�سوع وي�رشحها وميثل
لها على مدار املوعظة .هناك اختالف ب�ساأن عدد هذه التطويبات .يقول
البع�س اإنها �سبعة .ويقول البع�س الآخر اإنها ت�سعة اأو ع�رشة .لكن لو
اعتربنا الأعداد (متى )12–10 :5كوحدة واحدة� ،سي�سبح عدد التطويبات
ثمانية.
يبداأ كل تطويب بالكلمة اليونانية « »makariosالتي عادة ما ُترتجم
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ُّ

«مبارك» اأو «�سعيد» .لكن الكلمة يف الواقع ل عالقة لها بالربكة ،فهي
«كبريا» اأو «مطو ًل» وهي تر�سم
م�ستقة من كلمة « »makالتي تعني
ً
�سورة ل�سخ�س على وجهه ابت�سامة كبرية عري�سة .اإنها نف�س الكلمة التي
جدا» اأو
ت�ستخدمها مرمي يف (لوقا ،)48 :1واملعنى الأدق لها هو «حمظوظ ً
«مه َّناأ على.»...
ُ
عاما ل�سخ�سية التالميذ
التطويبات اأو «التوجهات اجلميلة» تعطي و�س ًفا ً
الذين يعي�سون يف امللكوت .وعندما نقراأها تتبني لنا ال�سورة التي يجب اأن
مللك اهلل ال�سخ�سي يف حياتنا .لو ع�سنا يف خ�سوع كامل
نكون عليها نتيجة ُ
فحتما �سنتبنى هذه التوجهات.
امللك ال�سخ�سي هلل،
حتت ُ
ً
امل�ساكني بالروح:

ومهما .ياأتي اأو ًل تطويب امل�ساكني بالروح
حمددا
ترتيبا
تتبع التطويبات
ً
ً
ًّ
وبى ِل ْل َم َ�س ِ
او ِ
ات» .ترتتب
اك ِ
القائلُ :
ِالر ِ
وح ،لأَ َّن َل ُه ْم َم َل ُك َ
«ط َ
ال�س َم َ
وت َّ
ني ب ُّ
التوجه الأ�سا�سي
التطويبات ال�سبعة الأخرى وباقي املوعظة على هذا
ُّ
الأول.
جزءا من ملكوت اهلل اإن مل يكن م�سكي ًنا
ل ميكن لأي �سخ�س اأن ي�سبح ً
بالروح ،حيث هذه هي ال�سفة الأ�سا�سية لكل م�سيحي حقيقي .و كل ال�سفات
امل�سيحية الأخرى ما هي اإل نتيجة لها.
عندما كان ي�سوع طف ًال ،اأخرب �سمعان مرمي ويو�سف يف (لوقا )34 :2اأن
الطفل « َق ْد ُو ِ�س َع ِل ُ�س ُق ِ
ِين» .ومن هنا ظهر مبداأ م�سيحي مهم
وط َو ِق َي ِ
ام َك ِثري َ
وهو اأن ال�سلب ياأتي قبل القيامة ،وال�سقوط قبل القيام ،واأن الأف�سل �سوف
ياأتي للذين هم يف امل�سيح.
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«الروح امل�سكينة» هي نقطة الدخول اإىل ملكوت اهلل .لكن كما يتبع القيام
ال�سقوط� ،ستاأتي بهجة وفرح وثمار ومرياث ومكافاآت امللكوت لهوؤلء الذين
هم م�ساكني بالروح ح ًقا ،ولهم فقط.
ما معنى اأن نكون م�ساكني بالروح؟

عندما نقراأ املوعظة على اجلبلُ ،تقابِلنا عبارات م�سهورة مثل:
أي�سا – (متى)39 :5
♦
حول له اخلد الآخر ا ً
ِّ
♦ ل تهتموا بالغد – (متى)34 :6
أحبوا اأعداءكم – (متى)44 :5
♦ ا ُّ
♦ من �ساألك فاأعطه – (متى)42 :5

هذه لي�ست قواعد جديدة اإن مل ننفذها ُنطرد من امللكوت ،كما اأنها
لي�ست جمموعة قواعد ت�رشيعية يت�سبب خرقها يف العقاب .لكنها مثل
اجلبل الباهر الذي نتوق اإىل ت�س ُّلقه ،لكن نعلم اأن ت�س ُّلقه يفوق كل
قدراتنا.
تعرب املوعظة عن �سيء ل مفر من كونه م�ستحي ًال .اإذا قراأها ا ّأي منا ،ثم
ِّ
تعرب عنه بقوته ال�سخ�سية ،فهذا يعني اأنه مل يفهمها.
ما
يعي�س
أن
ا
حاول
ِّ
وكما هو احلال مع اجلبل ال�ساهق الرائع ،هناك رد فعل واحد جتاه املوعظة:
نظرة �سوق و�رشخة حارة من القلب« :اإنني بحق اأريد اأن اأحياها .لكني اأعلم
بعجزي .اأَ َما من اأح ٍد ي�ساعدين؟»
من ي�رشخ مبثل هذه الكلمات بكل �سدق واإخال�س هو ح ًقا م�سكني بالروح
وله ملكوت ال�سماوات .اأن نكون م�ساكني بالروح يعني اأن ندرك اأننا فقراء
متاما فيما يتعلق بعالقتنا باهلل.
فقر ُمد َقع ُ
ومف ِل�سون ً
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ت�ساعدنا الن�سو�س التالية على فهم معنى «امل�ساكني بالروح» ب�سورة
اأو�سح:
♦ (اأف�س�س( )10–1 :2نعلم اأننا اأموات بالذنوب واخلطايا).
♦ (متى( )28–25 :23نعلم اأننا مراءون ومنغم�سون يف ذواتنا).
«�سفاها جن�سة»).
♦ (اإ�سعياء( )5 :6نعلم اأن لدينا
ً
♦ (لوقا( )8 :5نعلم اأننا خطاة يف دواخلنا).
لي�ست فقرًا ماديًا

من ال�سعب اأن ن�سف معنى اأن يكون ال�سخ�س «م�سكي ًنا بالروح» .لكن
وا�سحا للعيان .من املهم اأن نفهم اأن
ال�سخ�س الذي يعي�س هكذا يكون
ً
املق�سود هنا لي�س الفقر املادي ،حيث مل يقل ي�سوع اإن الفقراء اأو امل�ساكني
من النواحي املادية �سعداء احلظ .لكن الفقراء يف الغالب يعي�سون «كم�ساكني
بالروح» اأكرث من الأغنياء .ورمبا هذا هو ال�سبب وراء منو الكني�سة يف الدول
الفقرية عنها يف الدول الغنية.
راأينا اأن ي�سوع طلب من اأتباعه اأن يرتكوا كل �سيء ويتبعوه .وما لدى
الفقراء ليرتكوه اأقل مما لدى الأغنياء .رمبا ي�رشح هذا املبداأ الذي يتحدث
عنه ي�سوع يف (لوقا.)25 :18
لي�ست اأمرًا �سائ ًعا

«الروح امل�سكينة» لي�ست فكرة �سائعة يف العامل ،فاملجالت والربامج
التلفزيونية اليوم ل تقدم ن�سائح تفيد كيف يكون ال�سخ�س م�سكي ًنا بالروح.
يروج مبادئ مثل العتماد على الذات ،وحتقيق الذات ،والتعبري
لكن العامل ِّ
عن الذات .وميكن اأن نقول هنا اإن �سعار العامل هو «طوبى للواثقني باأنف�سهم
لأن لهم الرخاء والنت�سار».
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ي�سجع العامل ال�سخ�س اأن يوؤمن بذاته .لكن امل�سكني بالروح ُينتظر منه
ِّ
�سلوك خمتلف:
♦ غياب تام للكربياء.
♦ ل طموحات اأنانية.
♦ ل ثقة زائدة بالنف�س.
♦ ل اعتداد بالذات.
ال�سخ�س امل�سكني بالروح هو ال�سخ�س الذي ي�سعر ويدرك طوال الوقت اأن
ل �سيء على الإطالق يقابل احلقيقة املطلقة هلل.
كان ي�سوع م�سكينًا بالروح

معتمدا على قدرته الذاتية.
ينطبق هذا الو�سف على ي�سوع؛ لأنه مل يكن
ً
نعلم اأن ي�سوع اأطعم الآلف ،واأ�سكت العوا�سف ،و�سفى املر�سى ،واأقام
أي�سا اأنه قال اإنه
املوتى ،واأخرج ال�سياطني ،وع َّلم ب�سلطان عظيم .لكننا نعلم ا ً
كذبا اأو يكون
ل ي�ستطيع اأن يفعل �سي ًئا من ذاته .وهذا الت�رشيح اإما اأن يكون ً
اأغرب حقيقة يف الكون.
كان من الوا�سح اأن ي�سوع ي�ستطيع فعل كل �سيء .لكنه كان يعلم تلك
جردة ل ي�ستطيع اأن يفعل
احلقيقة الأبدية ُ
املط َلقة اأنه ب�سفته الإن�سانية ُ
امل َّ
�سي ًئا على الإطالق .كان يعلم اأن عليه اأن يعتمد على اهلل كلي القدرة وكلي
�سخ�سا ما
املحبة اإن اأراد اأن يذهب اإىل مكان ما اأو يفعل �سي ًئا ما اأو ي�ساعد
ً
أمرا ما.
اأو يحقق ا ً

كان التالميذ م�ساكني بالروح

أي�سا على قادة الكني�سة الأوائل .مل يكن هوؤلء القادة
ينطبق هذا الو�سف ا ً
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�سعفاء اأو تنق�سهم ال�سجاعة .كما مل يحاولوا التظاهر باأنهم م�ساكني
بادعاء التوا�سع اأو بالفخر بعجزهم.
بالروح ِّ
جدا من اهلل؛ لذلك اأدركوا اأن القدرة الطبيعية واملوؤهالت
لكنهم كانوا قريبني ً
الر�سمية واملركز العاملي وال�سلوك احل�سن ما هي اإل كومة من الروث وعائق
يحول دون �سلوكهم الطريق الأف�سل وهو العتماد على ُملك اهلل ال�سخ�سي.
يجب اأن نكون م�ساكني بالروح

يجب اأن ينطبق علينا هذا الو�سف اليوم .امل�ساكني بالروح هم تالميذ ل
يعتمدون على خلفياتهم ،ول يثقون يف تعليمهم اأو يعولون على ثرواتهم
ومراكزهم .لكنهم يعلمون اأن كل هذه الأ�سياء – مقارنة باهلل – تكون
فائدتها كفائدة مظلة هبوط م�سنوعة من الأ�سمنت.
التالميذ لي�سوا م�ساكني بالروح لأنهم غري موؤهلني اأو مقموعني ،لكن لأنهم
يق�سون الوقت يف التاأمل يف اهلل والنظر اإليه ويف اتباع ي�سوع .وحينها
يعرفون من هم مقارنة بهما.
بناء على ما �سبق ،امل�ساكني بالروح هم اأ�سحاب احلظ ال�سعيد لأن لهم
ً
ملكوت ال�سماوات .تو�سح لنا (2كورنثو�س 10 :6و )9 :8كيف حتل كل
التوجه الأ�سا�سي وهو اأن يكونوا
بركات امللكوت على من يعي�سون طب ًقا لهذا
ُّ
م�ساكني بالروح.
احلِداد:

التوجه الثاين اأن ال�سفات الأ�سا�سية
التوجه الأول ،يو�سح
مثله مثل
ُّ
ُّ
توجهات العامل املعتادة
للملكوت تختلف متام الختالف عن �سفات اأو ُّ
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توجهات عبثية من وجهة نظر املنطق
اليوم.
وتوجهات امللكوت هي ُّ
ُّ
الب�رشي.
بعيدا
احلزن،
املجتمع
يتجنب
ِّ
َ
وينظم العامل احلياة بطريقة تناأى بالنا�س ً
ُ
ي�سجع النا�س بع�سهم البع�س على ن�سيان متاعبهم
عنه .على �سبيل املثالِّ ،
وو�سعها خلف ظهورهم .ومو�سة العامل اليوم هي املراكز الرتفيهية
املف َت َعل .لكن ي�سوع يخالف ذلك كله بقوله« :طوبى للحزانى ،لأنهم
وال�سحك ُ
يتعزون».
وتوجهه .لو اأن ي�سوع زار
يبدو اأن الكنائ�س نف�سها تاأثرت مبوقف العامل
ُّ
اليوم جماعة كن�سية ما و�سجعهم على اأن يحزنوا� ،سي�سححه قادة الكني�سة
وي�سبح اهلل .لكن ي�سوع قال اإن تالميذه
ويخربونه اأن يفرح وي�سعد ويبت�سم
ِّ
يقدر احلزن.
بتوجه ِّ
الذين يعي�سون حتت ُملكه يتميزون ُّ
ما هو احلزن؟

التوجه الأول مل يتعلق باأمور مادية بل باأمور روحية يف الأ�سا�س،
كما اأن
ُّ
أي�سا باحلزن الروحي ولي�س باحلزن الطبيعي.
يتعلق
التوجه الثاين ا ً
ُّ

توجه روحي ل عالقة
ت�سري كل التطويبات الثمانية اإىل حالة روحية اأو ُّ
له بالأمور املادية .وهذا يعني اأن الأ�سخا�س اأ�سحاب املدح الأكرث هم
الأ�سخا�س الذين يحزنون بالروح .اإنهم التالميذ اأ�سحاب احلظ ال�سعيد الذين
�ستتم مكافاأتهم باحل�سول على تعزية اهلل ال�سخ�سية.
يحزن كل واحد منا بالطبيعة يف حلظات احلياة التع�سة الكئيبة .لكن
قليلون هم الذين يحزنون بالروح .واأقل هم الذين يتميز حزنهم بالعمق
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ومياثل الطريقة التي حزن بها ي�سوع من اأجل اأور�سليم والقادة الدينيني يف
اأيامه ،ومن اأجل اأقرب اأحبائه اإليه عندما ت�ساجروا فيما بينهم.
الذين يحزنون بالروح هم اأولئك الذين يبكون مع اهلل على الأمور التي
حتزنه .ي�سف بول�س هذا احلزن يف (2كورنثو�س )10 :7باأنه «احلزن الذي
بح�سب م�سيئة اهلل» .يحزن هوؤلء من اأجل اأنف�سهم ومن اأجل اإن�سانيتهم
ال�ساقطة ،ومن اأجل اخلري الذي يريدون اأن ي�سنعوه ول يقدرون ،وال�رش
الذي يريدون اأن ميتنعوا عنه ول ي�ستطيعون .يعلم هوؤلء اأنهم مثل البي�سة
املك�سورة اأو البيتزا منتهية ال�سالحية .ومع ذلك هم لي�سوا بال فائدة.
لكنهم فقط لي�سوا على ال�سورة التي يجب اأن يكونوا عليها .يتناول كل من
(يعقوب )10–7 :4و(اإ�سعياء )5 :6هذا الأمر.
ما الأمور التي نحزن من اأجلها؟
♦ يجب اأن نحزن من اأجل عدم رغبتنا يف حمبة اأعدائنا ،ويف
ال�ستجابة ملن ي�ساألنا ،ويف حتويل اخلد الآخر ملن ي�رشبنا
وهكذا .كما يجب اأن نحزن من اأجل عدم ا�ستحيائنا عندما جنمع
املالب�س وال�سيارات والأجهزة الإلكرتونية بينما نتبع الذي قال
لنا اأن نبيع ما منلك ونعطي الفقراء .يجب اأن نحزن لأننا نعلم
اأننا مثل �ساعة روليك�س مق َّلدة ،مفيدة لكنها لي�ست يف نف�س جودة
املنتج الأ�سلي.
♦ يجب اأن نحزن من اأجل كوكب اهلل الذي تلوث ،ومن اأجل الطمع
وي�سمم اجلو ويبيع الأ�سلحة وميالأ
يدمر الغابات
ِّ
الب�رشي الذي ِّ
الأنهار باملخلفات و يخنق النا�س بالعوادم.
♦ يجب اأن نحزن من اأجل الظلم الإن�ساين ،من اأجل املمار�سات التجارية
امل�رشدين والالجئني ،من اأجل الطريقة
الآثمة وغري العادلة ،من اأجل
َّ
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عامل بها
عامل بها من مل يولدوا بعد ،ومن اأجل الطريقة التي ُي َ
التي ُي َ
عقليا.
ال�سجناء وكبار ال�سن واملختلني ً
♦ يجب اأن نحزن من اأجل عدم ال�ستقرار الجتماعي والنق�سام
اجلماعي وحب النزعة املادية التي هي اأ�سل كل ال�رشور .يجب اأن
نحزن من اأجل فتور جرياننا نحو اهلل ومن اأجل فتورنا نحن نحو
م�سريهم الأبدي.
كاذبا .لكنه
�سيا اأو ً
احلزن الذي نراه يف (مزمور )136 :119لي�س حز ًنا َم َر ًّ
واملوجه
حمرر ُملهِم يحثنا على العمل الجتماعي املمتلئ من الروح
َّ
حزن ِّ
من ِق َبل اهلل .اإنه اأكرث التقديرات دقة و�سد ًقا لكينونتنا كاأ�سخا�س وللعامل
الذي نعي�س فيه .اإنه الفكر امل�سيحي ال�سحيح .اإنه توبة ()metanoia
�سادقة.
مكافاأة احلزانى

يوما ما ،لذلك هم
َي ِعد ي�سوع التالميذ الذين يحزنون الآن باأنهم �سيتعزون ً
غدا.
عزي ً
امل ِّ
�سعداء احلظ .لو ح ِز َّنا مع اهلل اليوم ،ف�سيعزينا ُ

لن يعزي اهلل الكثري من التالميذ يف ال�سماء .يختلق البع�س تعزية خا�سة
مزيف ون�رشة توحي لهم بال�سعادة.
بهم على الأر�س يح�سلون منها على فرح َّ
والبع�س الآخر يختار تعزية املداهنة اأو الهروب .كما اأن جماعة قليلة لن تتعزى
لأنهم م�سغولون لدرجة جتعلهم ل يحزنون اأو حتى يتعلموا كيف يحزنون.
لكن يا ل�سعادة هوؤلء الذين يحزنون بالروح؛ لأن اهلل نف�سه هو الذي
�سيعزيهم .نقراأ يف (اإ�سعياء )6–1 :12و(مزمور 5 :30و )2–1 :32و(رومية:4
 )8–7اأن حزننا الذي بح�سب م�سيئة اهلل �سينتهي بفرح ح�سب م�سيئة اهلل.
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الوداعة:

تن�سب احلروب كل يوم؛ حيث حتاول بع�س الأمم وال�سعوب فر�س �سيطرتها
على جزء ما من الأر�س .يعتقد الكثريون اأن «القوة» �ستتغلب على «احلق»
يف النهاية .لكن ي�سوع له راأي اآخر.

ون
يقول
توجهات امللكوتُ :
وبى ِل ْل ُو َد َعا ِء لأَ َّن ُه ْم َي ِر ُث َ
«ط َ
التوجه الثالث من ُّ
ُّ
�س» .ال�سيطرة على العامل ،ال�سلطة العاملية ،امتالك هذا الكوكب – كل
الأَ ْر َ
عطى ل لالأقوياء والأغنياء لكن للودعاء.
�سي َ
هذا ُ
رمبا يبدو هذا اأمر عبثي؛ حيث اإنه عك�س املاألوف يف الفكر العاملي .يوؤ ِّكد
أي�سا كم نحتاج اإىل ثورة فكرية كي نعي�س يف امللكوت .اإن اأفكاره
ي�سوع هنا ا ً
متاما عن اأفكار املجتمع احلديث.
خمتلفة ً
تتفق الكثري من الكنائ�س مع العامل يف الفكر؛ حيث ت�سعى نحو الت�ساع
والقوة كي تكون لها ال�سيطرة على جزء كبري من العامل .ت�سعى هذه الكنائ�س
م�سموعا يف الإعالم .كما ُجتزِم برغبتها يف القوة عندما
اأن يكون �سوتها
ً
تطلب من اهلل اأن يعطيها اإياها .لكنه يرد على الذين يطلبون منه القوة بقوله:
�س».
ُ
ون الأَ ْر َ
وبى ِل ْل ُو َد َعا ِء لأَ َّن ُه ْم َي ِر ُث َ
«ط َ
توجهات امللكوت
ترتيب ُّ

التوجهات الثمانية التي يتحدث عنها ي�سوع يف املوعظة على اجلبل
تتبع
ُّ
منطقيا .يبداأ امل�ساكني بالروح يف احلزن عندما يدركون مدى �سعفهم
ترتيبا
ً
ً
تلقائيا اإىل الوادعة.
إدراك
ل
ا
هذا
ؤدي
و
ي
و�سقوطهم.
ً
التوجه الأول منا اأن نعرتف ب�سعفنا وعدم قدرتنا .و يتطلب الثاين
يتطلب
ُّ
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اأن ندرك اأننا م�ساكني بالروح ،واأن علينا اأن نحزن لذلك .اأما الثالث – اأي
الوداعة – فياأخذنا اأكرث نحو اهلل ،نحو النقطة التي نتوقف فيها عن التفكري
يف اأنف�سنا ونبداأ يف الهتمام بالآخرين.
لي�ست لدى الكثريين منا م�سكلة يف لوم وانتقاد اأنف�سهم ،لكننا ل نقبل
التوجهان الأول والثاين تالميذ ي�سوع على
أبدا اأن ينتقدنا الآخرون .ي�ساعد
ا ً
ُّ
اختبار وتقييم اأنف�سهم ب�سدق .اأما التالميذ الودعاء فياأخذون خطوة اإىل
ويقيموهم.
الأمام بال�سماح لالآخرين اأن يختربوهم ِّ
ما هي الوداعة؟

تو�سح ر�سالة (فيلبي )11–5 :2اأن ي�سوع مل يح�سب خل�سة اأن يكون معاد ًل
هلل .لكنه اختار اأن يتخ َّلى عن هذا املجد ،ويحيا كعبد بد ًل من ذلك .هذا هو
توجه الوداعة الذي يجب على تالميذ ي�سوع اتباعه اأمام اهلل واأمام الآخرين.
ُّ
♦ تت�سمن الوداعة اأمام اهلل :ال�سكر والتكري�س والقناعة واخل�سوع ل�سخ�سه.
♦ تت�سمن الوداعة اأمام الآخرين :الرقة وامل�ساعدة على التع ُّلم واملغفرة.
نرى هذه احلقيقة يف (فيلبي )5 :4و(غالطية )1 :6و(متى:11
 )30–28و(اإ�سعياء )5–4 :50و(1كورنثو�س )5 :13و(رومية:12
 )21–17و(1بطر�س.)23 :2
يتميز الودعاء بال�سرب ،ول ميانعون التجاهل والنقد من ِق َبل الآخرين ،بل
يعطونهم الأولوية .كما ي�ست�سلمون لهم ول يطالبون ب�سيء لأنف�سهم يف حني
يعطونهم احلق يف املطالبة مبا يريدون.
الودعاء لي�سوا �سعفاء ،لكنهم اأقوياء يت�رشفون برقة .اإنهم لي�سوا حمقى
تتميز ردودهم بالتوا�سع .اإنهم لي�سوا جبناء
ُي َ
خدعون ب�سهولة ،لكنهم حكماء َّ
يخافون من احلديث مبجاهرة ،لكنهم مفوهون يتحدثون بحكمة وحذر.
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اإنهم لي�سوا كالأ�سخا�س العاديني الذين يطالبون بتنفيذ اإرادتهم ،لكنهم
ودائما يعملون ح�سب طرق اهلل التي نراها يف (اأعمال)32 :8
خا�سة امل�سيح
ً
و(يوحنا )5 :13و(لوقا )3 :10و(متى.)24 :16
ل يقلق الودعاء ب�ساأن اأنف�سهم اأو ب�ساأن ما يقوله الآخرون عنهم؛ لأنهم
ي�سيع الودعاء الوقت
يعلمون اأنه ل يوجد �سيء ي�ستحق اأن يدافعوا عنه .ل ِّ
يف الرثاء لأنف�سهم؛ لأنهم انتهوا مع اأنف�سهم وبالتايل ل يتمتعون باأي حق
أمرا �سي ًئا اأو يوجه
كان .ولأنهم م�ساكني بالروح ،ل يقدر اأحد اأن ي�سنع بهم ا ً
لهم كلمات �سيئة .وهم يعلمون اأنهم ي�ستحقون هذه احلماية بل واأكرث.
التالميذ الودعاء عن حق يذهلون عندما يعلمون اأن اهلل والآخرين يفكرون
بهم كما يفعلون .هذه الوداعة التي ل ِغ َنى عنها هي التي مت ِّكننا من اأن نرى
ونقبل ما نحن عليه يف امل�سيح.
مكافاأة الوداعة

َي ِعد ي�سوع اأن الودعاء �سريثون الأر�س .بالنظر اإىل اأمور امللكوت التي
جزئيا؛ حيث اإن الودعاء يعي�سون بالر�سا
هي «الآن» ،فقد حتقق هذا الوعد
ً
والقناعة .كما ي�ستمتعون بالأ�سياء دون اأن ميتلكونها .لقد ورثوا الأر�س
من حيث كونهم الوحيدين الذين ي�ستمتعون بها دون الرغبة يف امتالكها
اأو ال�سيطرة عليها.
أي�سا باأمور امللكوت التي «لي�ست بعد» .كما نرى يف
لكن الوعد يرتبط ا ً
(لوقا )11 :14و(رومية )17 :8و(1كورنثو�س )9 :2و(2كورنثو�س)10 :6
و(روؤيا� )7 :21سريتفع امل َّت ِ�سعون ،و�سيكون الأخري اأو ًل ،وامل�سلوب �سيقوم،
والودعاء �سريثون الأر�س .هذا الأمر اإما خداع ،اأو حقيقة مده�سة.
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اجلياع اإىل الرب:

التوجهات الأربعة الأوىل الإفال�س الروحي ،والإح�سا�س الغامر
تعك�س
ُّ
بعدم القدرة الذي ي�سعر به التالميذ احلقيقيون .الذين يعي�سون حتت ملك
اهلل ال�سخ�سي هم م�ساكني بالروح ،حزانى ،ودعاء اأمام اهلل والنا�س .ويرينا
اع َوا ْل ِع َط ِ
ا�س
التوجه الرابع اأنهم جياع يحتاجون اإىل ال�سبعُ :
وبى ِل ْلجِ َي ِ
«ط َ
ُّ
َ
ون».
ع
ب
�س
ي
م
ه
ن
ل
أ
رب
ل
ِ
ْ
ْ
َّ
اإِ َىل ا ِّ ُ ْ ُ َ ُ َ
ال�سعي وراء ال�سعادة

يتطلع العامل اإىل ال�سعادة ( ،)makariosاإىل البت�سامات العري�سة واحلظ
ال�سعيد .ميتلئ العامل باأنا�س يبحثون عن ال�سعادة ،لكنهم يبحثون يف املكان
اخلاطئ بالطريقة اخلاطئة.
يو�سح (اإرميا )13 :2اأن الب�رش ارتكبوا �رشين :اأو ًل ،تركوا اهلل م�سدر احلياة
آبارا ليح�سلوا منها على املاء.
وينبوع املاء احلي.
ً
وثانيا ،نقروا لأنف�سهم ا ً
ماء.
لكن هذه الآبار ُم�س َّققة ل ت�سبط ً
اإن اهلل هو م�سدر احلياة واملحبة والفرح والر�سا والقناعة .لقد ُخلقنا به
وله ،ول نعرف ال�سعادة احلقيقية اإل فيه ،وبالعتماد على املاء احلي الذي
يعطيه .لكننا رف�سناه ،وحاولنا اأن ُنوجِ د لأنف�سنا م�سادر بديلة لل�سعادة.
يعتقد العامل اأنه �سي�سل لل�سعادة اإن و�سعها على قائمة اأولوياته ،لكن ي�سوع
يقول اإن ال�سعادة تاأتي نتيج ًة لطلب بر اهلل.
جياع وعطا�ص

م�سيحي
يتحدث التطويب الرابع عن تالميذ جياع وعطا�س .قليلون من
ِّ
الغرب اختربوا اجلوع والعط�س الفعلي .رمبا تفوتنا وجبة ما ،فن�سعر ببع�س
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باردا يف يوم حار فن�سطر لل�سري مي ًال اإىل
التذمر .اأو رمبا نحتاج
�رشابا ً
ً
ُّ
مقهى للح�سول عليه .اإن حياة الراحة التي نحياها جعلتنا نفقد معنى
كلمتي «اجلوع» و«العط�س» ونقلل من �ساأنهما.
ي�ستخدم ي�سوع هاتني الكلمتني لي�سف حال ًة من الحتياج الكامل ،وعلى
تالميذه اأن يتميزوا بالن�سغال التام بهذا الحتياج .هناك اأمر واحد هو
املهم وباقي الأ�سياء كلها تاأتي يف املرتبة الثانية .يعرف التالميذ اأنهم
جائعا وعط�سا ًنا لأمر
جياع وهم يف احتياج �سديد لل�سبع .اأن يكون ال�سخ�س
ً
ما ،يعني اأن يجعل هذا الأمر اأولويته الق�سوى وهدفه يف احلياة .كما يجب
عليه اأن يثابر حتى يح�سل عليه.
ما هو الرب؟

توجهاته هم جياع للرب
التالميذ احلقيقيون الذين ي�ساركون ي�سوع يف ُّ
بالطريقة التي ي�سفها (مزمور .)4 :27الكلمة امل�ستخدمة هنا مبعنى بر هي
« »dikaiosuneوهي كلمة ت�سف حالة «ال�ستقامة مع اهلل» .تظهر هذه الكلمة
كثريا يف ب�سارة متى .نفهم من (متى )33 :6اأن الرب هو �سفة مركزية للملكوت.
ً
ترد كلمة «الرب» يف ب�سارة متى كمرادف «لالأعمال ال�ساحلة» .يف (متى)16 :5
على �سبيل املثال ،تاأتي «الأعمال احل�سنة» مبعنى «اأعمال الرب» التي يوؤكد عليها
ي�سوع يف كل التطويبات .هذا يعني اأن «الرب» يف ب�سارة متى ي�سري اإىل ال�سلوك
الأخالقي الذي يطلبه اهلل من تالميذه .يجب األ نخلط بني الرب يف ب�سارة متى،
والرب الذي يتحدث عنه بول�س ،والذي هو عطية من عطايا النعمة ،والذي ي�ستطيع
ال�سخ�س من خالله اأن تكون له عالقة �سحيحة مع اهلل .نحتاج بالطبع اأن نخترب
أي�سا
كال املعنيني .اإننا اأبرار ب�سبب الإميان الذي هو عطية اهلل املجانية .ونحن ا ً
توجهاتنا واأعمالنا.
اأبرار يف ُّ
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املع َلنة» – نرى هذا
أبرارا يعني اأن «نلتزم مبلك اهلل اأو م�سيئته ُ
اأن نكون ا ً
املعنى يف (متى 15 :3و 20 ،10 ،6 :5و )32 :21و(يوحنا)10 ،8 :16
و(رومية )23–12 :6و(اأف�س�س )14 :6و(يعقوب 20 :1و .)18 :3اأن نكون
وعطا�سا اإىل اللتزام مب�سيئة اهلل يعني اأننا نريد اأن نر�سي اهلل
جياعا للرب
ً
ً
باأن نعي�س حتت ملكه واأن نعمل اأعما ًل ح�سنة.
متى ن�سبع؟

َي ِعد ي�سوع اأن اجلياع والعطا�س اإىل الرب �سي�سبعون .مل يحدد ي�سوع ما الذي
�سي�سبعون به .لكنهم بالتاأكيد �سي�سبعون برب اهلل .ت�رشح التطويبات الأربعة
التالية هذا املعنى بالتف�سيل.
كذلك مل يقل ي�سوع متى �سي�سبعون – فيما عدا اأننا نعلم اأن ال�سبع ياأتي
يو�سح اأن التوتر بني اأمور
بعد ال�سعور باجلوع والعط�س .لكن العهد اجلديد ِّ
«الآن» و «لي�س بعد» يظهر هنا ثانية:
♦ تتحدث (رومية )1 :5عن عطية الرب التي يكون بها لنا �سالم مع اهلل.
وهي العطية التي اأخذها كل تلميذ والتي تعمل يف حياتنا.
م�ستمرا للرب.
ازديادا
♦ ت�سف (2كورنثو�س)18–9 :3
ً
ًّ
♦ يتطلع (2بطر�س )13 :3اإىل �سماء جديدة واأر�س جديدة لي�س فيهما
�سوى الرب.
الرحماء:

التطويب اخلام�س هو مرحلة جديدة يف تطور ال�سخ�سية التي ت�سبه امل�سيح ح ًقا.
لحة .والآن يظهر مع التطويب
ركزت التطويبات الأربعة الأوىل على احتياجات ُم َّ
ون».
وبى ِل ُّلر َح َما ِء لأَ َّن ُه ْم ُي ْر َح ُم َ
اخلام�س اجلانب الإيجابي يف ال�سخ�سية« :طُ َ
حتما بالرحمة.
التالميذ الذين يعي�سون حتت حكم اهلل ال�سخ�سي َّ
يت�سفون ً
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تتاأ�س�س التطويبات الأربعة الأخرية على الأربعة الأوىل .اإنها يف الواقع
ِ
مبا�رشة لها .كما اأنها تعك�س ال�سفات التي تنمو يف هوؤلء التالميذ
نتائج
الذين ينظرون اإىل اأنف�سهم بعني ال�سدق ،ويعرفون اأ�سا�س عالقتهم مع اهلل.
بتوجهات اأتباعه اأكرث من اهتمامه باأفعالهم واأفكارهم
دائما ُّ
يهتم ي�سوع ً
هناأ املمتلئني
و�سلوكهم .لذلك ،بد ًل من اأن ميدح الذين يعملون اأعمال رحمةَّ ،
رحمة .لقد ح�سل هوؤلء على المتالء وال�سبع يف نهاية التطويب ال�سابق،
وهنا ي َّت�سح لنا ما الذي �سبعوا وامتالأوا به.
تعرب عن من نحن
«الأفعال» يف امللكوت تنبع من «الكيان»؛ اأي اأن اأفعالنا ِّ
توجهاتنا الداخلية .يجب اأن تعك�س حياة التالميذ الرحمة ،حيث
ِّ
وتعرب عن ُّ
ل ميكن لأي �سخ�س اأن ي�سبح تلمي ًذا دون اأن يخترب رحمة اهلل.
ما هي الرحمة؟

توج ًها يتميز بالت�ساهل يف كل الأمور ويقول اإن القانون
الرحمة لي�ست ُّ
تاركا كل �سخ�س يفعل ما يحلو له .الرحمة التي و�سفها ي�سوع
ل يهمً ،
هي عك�س ذلك كله؛ حيث اإنها توجد يف هوؤلء الأ�سخا�س املمتلئني
من احلياة امل�ستقيمة بح�سب اهلل .ول تكون الرحمة ذات م�سداقية اإل
اإذا جاءت يف �سياق اجلوع اإىل مقايي�س اهلل ال�سامية واإىل حياة ي�سوع
الكاملة.
يبدو اأن معظم املوؤمنني يتوقفون عند التطويب الرابع .يعرف هوؤلء اأن
اهلل عادل وقدو�س ،كما يعرفون مقايي�سه ال�سامية ويجوعون اإليها؛ لكنهم
مع ذلك ي َّت�سفون بالإدانة ل بالرحمة .رمبا تعك�س حياتهم بر اهلل ،لكنها
تو�سح
ل تعك�س رحمته .وبالتايل ،يعطون للعامل �سور ًة خاطئ ًة عن اهللِّ .
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(ر�سالة اأف�س�س )4 :2اأن اهلل غني يف الرحمة؛ علينا اإ ًذا اأن نعك�س هذه احلقيقة
توجهاتنا واأفعالنا.
يف ُّ
الرحمة هي مثل النعمة؛ فهي ت�سف الطريقة املجانية التي يعطي بها اهلل
كل �سيء لأنا�س ل ي�ستحقون �سي ًئا دون �رشوط اأو قيود .ت�سل النعمة اإىل
النا�س يف خطيتهم ،وت�سل اإليهم الرحمة يف معاناتهم .النعمة هي الكلمة
التي متثل جواب اهلل عن اخلطية الب�رشية ككل .اأما الرحمة ،فهي الكلمة التي
مت ِّثل الطريقة التي يتعامل بها مع النا�س يف معاناتهم الناجتة عن اخلطية.
الرحمة هي ال�سفقة العملية التي ن�سعر بها جتاه معاناة �سخ�س ما م�سا ًفا
اإليها الرغبة والت�سميم والفعل لإنهاء هذه املعاناة .اإنها عاطفة خمتلطة
بفعل .اإنها ما نقراأ عنها يف (لوقا )37–25 :10و(مرق�س.)40 :1
يتميز كثريون من النا�س العاديني بامتالك مثل هذا ال�سعور نحو
تتعدى هذا احلد بكثري؛ لأن املعاناة التي
املحتاجني ،لكن رحمة ي�سوع َّ
أ�سياء يتوق الأ�سخا�س العاديون
ُي�س ِفق عليها ويحاول اأن يزيلها
تت�سمن ا ً
َّ
اإليها� :سقاء النزعة املادية وال ِغ َنى الزائد وال�سلطة والطمع واأ�سياء اأخرى
كثرية هي نتائج الأنانية واخلطية.
ي ُ ْر َح ُمو َن

اهلل هو املثال الوحيد املقبول؛ فلقد اأعطى للب�رشية هذا الكوكب ،لكننا
خربناه .لقد اأعطانا احلرية كي نحبه ،لكننا رف�سناه .واأر�سل لنا ابنه كي
َّ
و�سقاءنا وتط ُّلعاتنا وحبنا
معاناتنا
اهلل
يرى
�سلبناه.
لكننا
حمبته،
يرينا
َ
كربياءنا وثقتنا يف حكمة كاذبة .وهو
لالمتالك .اإنه ي�سمع كذبنا ويرى
َ
يجيب عن كل هذه الأمور ب ِغ َنى النعمة والرحمة الفائق.
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الأ�سخا�س اأ�سحاب احلظ ال�سعيد الذين ميدحهم ي�سوع هنا هم هوؤلء الذين
اأدركوا احلالة التي هم عليها بالفعل .اإنهم امل�ساكني بالروح الذين يعطيهم
ملكوته .اإنهم احلزانى الذين يع ِّزيهم .اإنهم الودعاء الذين َي ِعدهم اأن يرثوا
الأر�س .اإنهم اجلياع والعطا�س اإىل احلياة امل�ستقيمة بح�سب م�سيئته والذين
�سي�سبعهم حتى ميتلئون عن اآخرهم.
اإن اختباراتنا املا�سية واحلا�رشة لرحمة اهلل يف حياتنا توؤثر بكل تاأكيد
على مواقفنا جتاه الآخرين .كما اأن اإدراكنا لأخطائنا و�سقطاتنا ال�سخ�سية
�سي�سجعنا بكل تاأكيد على اأن نكون رحماء جتاه من ُيعانون ب�سبب �سعف
اإن�ساين كالذي فينا.
�سنمتلئ بالرحمة جتاه الآخرين عندما نعرف كم اإننا مدينون اإىل الأبد
لرحمة اهلل ،وعندما ندرك حقيقة اأننا ما نحن عليه ب�سبب نعمة اهلل الالمتناهية.
اختبار م�ستقبلي

جميعا اختربنا رحمة اهلل ،اإل اأن وعد ي�سوع بالرحمة
على الرغم من اأننا
ً
�رشطا للخال�س ،لكنه دليل
توجه الرحمة لي�س ً
هو للم�ستقبلِّ .
يو�سح هذا اأن ُّ
على التلمذة احلقيقية.

�ستمدة من �سخ�س امل�سيح – مثلها مثل �سفات اأخرى
امل َّ
هذه ال�سفة ُ
كثرية– جتلب لنا بركات اهلل ،كما �س ُتكا َفاأ يف اليوم الأخري .اإذا رف�سنا
التحلي بها ،لن نفقد خال�سنا ،لكننا �سنجلب ا�ستياء اأبينا ال�سماوي.
اأنقياء القلب:

وبى
يبدو لنا التطويب ال�ساد�س من النظرة الأوىل يف غري مكانهُ .
«ط َ
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ون َّ
اهللَ» .اإن هذا وعد رائع عظيم كان يجب اأن
ِلالأَ ْن ِق َيا ِء ا ْل َق ْل ِب لأَ َّن ُه ْم ُي َعا ِي ُن َ
مرتبة ترتيب
يكون اإما على راأ�س القائمة اأو يف نهايتها .لكن التطويبات َّ
مرتتبا على الآخر واأ�سعب قلي ًال مما �سبقه .وعلينا
منطقي .وكل منها ياأتي
ً
جميعا بثبات حتى ن�سل اإىل قلب اهلل.
اأن نوا�سل التقدم فيها
ً
الكثري من التالميذ امل�ساكني بالروح الذين يعرفون اأنهم ل �سيء مقارن ًة
بي�سوع ،يوا�سلون التقدم ويحزنون من اأجل �سقطاتهم .والبع�س منهم -الذين
يحزنون من اأجل اأ�سواأ ما فيهم -ي�سبحون ودعاء مع الآخرين ،ويقبلون اأن
ينتقدهم الآخرون .ل يتقبل بع�س من هوؤلء الودعاء �سعفاتهم و�سقطاتهم.
لذلك يوا�سلون التقدم فيجوعون ويعط�سون للرب .كما ي�سبح بع�س التالميذ
الذين تذوقوا نعمة اهلل ورحمته رحماء جتاه الآخرين .وبع�س من هوؤلء
املمتلئني رحمة يوا�سلون حتت حكم اهلل في�سبحون اأنقياء القلب.
مثله مثل التطويبات الأخرى ،يو�سح هذا التطويب اأن اهلل يهتم بالأمور
الداخلية اأكرث من اهتمامه بالأمور اخلارجية الظاهرة .مل ميدح ي�سوع اأنقياء
ال�سلوك؛ لأنه يهتم بال�سخ�سية اأكرث مما يهتم بال�سلوك ،كما مل ميدح نقاء
العقيدة .رمبا تدفعنا دعوة امللكوت والتطويبات اخلم�سة الأوىل اأن نتوقع اأن
ميدح ي�سوع «اأنقياء الفكر» .لكن ي�سوع قال اإن اأنقياء القلب هم �سعداء احلظ
لأنهم �سريون اهلل.
ما هو نقاء القلب؟

يف اأيام ي�سوع ،كان القلب �سور ًة ملقر ال�سخ�سية الإن�سانية ،ومرك ًزا للكيان
ال�سخ�سي والأنا الداخلية غري املرئية املذكورة يف (�1سموئيل)7 :16
و(1بطر�س .)4 :3ي�سري ي�سوع اإىل تالميذ اأنقياء يف فكرهم وم�ساعرهم ورغباتهم،
توجهاتهم وم�ساعرهم.
اإىل تالميذ اأنقياء يف مركز وجودهم ،يف بوؤرة م�سدر ُّ
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م�ستقيما» .نرى هذه
اإن اإحدى ر�سائل الكتاب املركزية هي «ليكن قلبك
ً
الر�سالة يف (اأمثال )23 :4و(متى .)8 :15تعني هذه الر�سالة �سيئني:
ملوثني وغري دن�سني.
♦ اأن ُنغ�سل َّ
وننظف ً
متاما ون�سبح غري َّ
متاما و�سادقني،
♦ األ يكون لدينا ما نخفيه ،واأن نكون وا�سحني ً
م�ستقيمي الفكر ،ذوي هدف مفرد ي�ستقطب كل قوانا.
روؤية اللـه

حد ما .مل يو�سح
كما هو احلال مع بقية الوعود ،هذا الوعد غام�س اإىل ٍّ
ي�سوع كيف واأين ومتى �سريى اأنقياء القلب اهلل ،لقد قال فقط اإنهم �سريونه.
نرى هذا الوعد يف (1تيموثاو�س1( ،)16 :6 ،17 :1كورنثو�س،)12 :13
(1يوحنا.)2 :3
ومرة اأخرى نرى اأن حتقق هذا الوعد يرتبط بـ «الآن» وبـ «فيما بعد» .لقد
راأى التالميذ اهلل بالطريقة التي راآه اجلميع بها؛ فلقد راأى اجلميع اهلل يف
اخلليقة ويف اأنا�س اآخرين وفيما يجري من اأحداث ويف املوؤمنني والعبادة
والكتاب املقد�س وفيما يحدث حولنا كل يوم .كل هذا هو جزء من روؤيتنا هلل،
أبدا بروؤية اأنقياء القلب له يف امل�ستقبل.
قارن ا ً
لكنه ل ُي َ
جيدا
عندما يكون لدينا موعد ملقابلة �سخ�س مهم ،فاإننا ننظف اأنف�سنا ً
وجنهز ما �سنقوله من كلمات .وعندما نفهم اأن
ونرتدي مالب�سنا بعناية
ِّ
لدينا فر�سة لكي نرى اهلل ،ي�سيع بريق واأهمية كل �سيء اآخر يف احلياة.
عندما نفهم اأن لدينا فر�سة لروؤية ملك امللوك� ،سنبذل ق�سارى جهدنا كي
نح�سل عليها.
اأنقياء القلب فقط هم الذين �سيعاينون اهلل ،لكن ل ي�ستطيع اأحد اأن يجعل
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ونعطل عملية تنقيته .اإن نقاء
نقيا .ميكننا فقط اأن مننع النقاء عنه،
ِّ
قلبه ًّ
القلب هو عمل اهلل.
♦ يطالب اهلل بنقاء كامل (مزمور( ،)4 :24عربانيني )14 :12و(روؤيا.)27 :21
♦ يعطي اهلل النقاء الداخلي (1يوحنا( ،)7 :1حزقيال،)27–25 :36
(عربانيني1( ،)22 :10كورنثو�س.)11 :6
لكننا نفهم من (رومية )5 :8و(مزمور )11 :86و(2كورنثو�س:7–17 :6
 )1و(اأف�س�س )10–3 :5اأنه يجب علينا اأن نتحلى برغبة قلبية �سادقة نحو
توجهاته ،واأن نرغب يف
مللك اهلل ولتباع ُّ
اهلل .علينا اأن نرغب يف اخل�سوع ُ
اأن نكون مثل ي�سوع.
�سانعو ال�سالم:

حب ال�سيطرة وال�سلطة والتحكم يف الآخرين هو واحد من النزعات التي
متيز الطبيعة الإن�سانية ال�ساقطة ،لكن هذا لي�س طريق ي�سوع .مل ميدح ي�سوع
ال�س َال ِم
املحاربني واحلكام والأقوياء والقادة ،لكنه قالُ :
«ط َ
وبى ِل َ�سا ِن ِعي َّ
اء َّ ِ
اهلل ُي ْد َع ْو َن».
لأَ َّن ُه ْم اأَ ْب َن َ
التالميذ امل�ساكني بالروح هم فقط الذين لهم الدخول الكامل مللكوت اهلل.
قليلون ي�سيبهم العجز عندما يدركون كم هم م�ساكني ،بينما تتقدم البقية يف
النمو الروحي فيحزنون على �سعفاتهم و�سقطاتهم .ينتهي بع�س الذين يبداأون
باحلزن بالعويل والندب ،والبع�س الآخر ي�ستمر حتى ي�سل اإىل الوداعة ،ي�سعف
واحد اأو اثنان من الودعاء ويقفان مكانهما يف �سلبية .لكن اأغلبهم ي�ستمرون
يف التقدم الروحي في�سلون اإىل مرحلة اجلوع والعط�س اإىل اهلل.
لالأ�سف ،ي�سبح بع�س الذين يتذوقون بر اهلل ق�ساة ،لكن الآخرين ميتلئون
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بالرحمةَ .يق َنع بع�س التالميذ الرحماء باحتالل املرتبة الثانية ،لكن بع�سهم
يتقدم حتى يحتل مكانة اأنقياء القلب .قليلون من اأنقياء القلب ينعزلون عن
توجهاتنا فيها
العامل .لكن اهلل يريدنا اأن نتقدم حتى ن�سل اإىل مرحلة تكون ُّ
هي اأفعالنا ،و�سخ�سيتنا تنعك�س يف �سلوكنا ،ويكون لمتالئنا باهلل نتائج
ت�سبهنا بامل�سيح.
عملية قوية تعك�س ُّ
من املهم اأن نفهم اأننا ن�ستطيع حتقيق كل التقدم من خالل اتباع كل
التوجهات .ينزلق بع�س املوؤمنني اأحيا ًنا يف حياتهم الروحية ،لكن هذا ل
ُّ
جميعا .يدعونا ي�سوع اأن نتبعه ،وهو
علينا
حمتم
الروحي
الركود
أن
ا
يعني
ً
يعطينا كل ما نحتاج اإليه كي نتبعه حتى ن�سل اإىل ملكوته الرائع .ميكننا
بتوجهاته .لذا علينا ال�ستمرار
ً
جميعا اأن ن�سل اإىل النقطة التي منتلئ فيها ُّ
و�سعبا.
�سي ًقا
ً
يف ال�سري يف طريق اهلل حتى لو كان ِّ
التوجهات اجلميلة اأن الأ�سخا�س املمتلئني باهلل ميلكون ثالث
تو�سح هذه
ُّ
�سفات اإيجابية هي الرحمة والنقاء و�سنع ال�سالم .هذه هي العنا�رش الثالثة
مللك اهلل.
التي يتكون منها التالميذ اخلا�سعون ُ
التوجهات يف ال�سعوبة ،تتدرج الوعود كذلك يف الروعة.
وكما تتدرج
ُّ
دعون «اأبناء اهلل» .اإنهم لي�سوا فقط تابعني
التالميذ الذين ي�سنعون ال�سالم ُي َ
اأو م�ساهدين اأو اأع�ساء اأو مواطنني اأو خدام اأو �رشكاء اأو تالميذ – لكنهم
أي�سا اأبناء .اإن لهم هوية جديدة تتنا�سب مع طبيعتهم ،وعالقة جديدة
ا ً
توجهاتهم.
تتما�سى مع ُّ
ما معنى �سنع ال�سالم؟

�سانعو ال�سالم ل يختلقون امل�ساكل اأو النزاعات ،ول ينحرفون عن طريقهم
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كي ي�سنعوا ال�سطرابات .كما ل يهتمون باأنف�سهم ،بل يرتكون طريقهم،
معا يف عالقة ميالأها ال�سالم القائم
متحملني كلفة عالية كي يجمعوا النا�س ً
ِّ
على عدالة اهلل.
دفاعيا؛ فهم ل
�سانعو ال�سالم لي�سوا �سديدي احل�سا�سية ،ول يتبنون موق ًفا
ً
ينظرون اإىل املواقف وي�ساألون اأنف�سهم كيف توؤثر عليهم اأو على جماعتهم.
لكنهم اأنقياء وودعاء ومتوا�سعون .هم اأموات فيما يتعلق باأنف�سهم
يقيمون موق ًفا ما ،ي�ساألون اأنف�سهم كيف
وم�ساحلهم ال�سخ�سية .وعندما ِّ
�سيوؤثر هذا املوقف على الآخرين.
على �سانعي ال�سالم اأن يحزنوا اأو ًل ويكونوا رحماء ،وعندما ينظرون اإىل
الأ�سخا�س ال�سائعني يف غ�سبهم ومرارة اأنف�سهم ،يدركون اأنهم �سحايا
الأنانية واخلطية .ويدركون اأنهم اأ�سخا�س يتوجهون نحو اجلحيم ،مما يزيد
من حزنهم ورحمتهم ،ومن ثم يفعلون �سي ًئا.
�سانعو ال�سالم اأنا�س يتميزون بالعملية ،ينفذون بقية املبادئ التي تن�س
عليها املوعظة على اجلبل.
♦ ي�سعون امل�ساحلة على قائمة اأولوياتهم.
♦ مي�سون مي ًال اآخر.
يحولون اخلد الآخر.
♦
ِّ
♦ يحبون اأعداءهم.
♦ يعطون كل من ي�ساألهم.
♦ ل ي�سنعون ال�سدقات اأمام النا�س ول ُيظهِرون برهم عالني ًة.
♦ يخدمون اهلل ل املال.
♦ ي�سعون قلوبهم على ملكوت اهلل.
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♦ ل يدينون الآخرين.
♦ ل يقلقون.
ن�ستطيع القول باأن بقية املوعظة على اجلبل هي و�سف مطول ل�سانعي
التوجهات
ال�سالم الذين يتميزون بالعملية .تقوم بقية املوعظة على هذه
ُّ
مللك اهلل واحلياة يف ملكوته.
الرائعة وتو�سح نتائج اخل�سوع ُ
راأينا من البداية اأن اأقوال ي�سوع يف املوعظة �سعبة التنفيذ باملجهود
ال�سخ�سي .واأما الآن ،فرنى اأنها النتائج الطبيعية لتباع امل�سيح
وللتقدم من كوننا م�ساكني بالروح ،حتى الو�سول اإىل مرحلة �سانعي
ال�سالم.
اأبناء اللـه

اإن التالميذ الذين يجعلون �سنع ال�سالم الأبدي الأر�سي اأولويتهم يف
أبناء له .لذلك ،لي�ست الوعود الكتابية باملكافاآت ال�سماوية
احلياة ،يعلنهم اهلل ا ً
ويط ِعمون اجلوعى
للذين ُيخرِجون ال�سياطني ،بل للذين ي�ست�سيفون الغرباءُ ،
امل�رشدين.
وياأوون
َّ
اأن تكون اب ًنا هلل يعني اأن تكون ا ًأخا اأو اأخ ًتا لي�سوع .لقد عك�ست حياة ي�سوع
ظمى كانت �سنع ال�سالم – ال�سالم
كل
التوجهات الثمانية .لكن اأولوياته ُ
الع َ
ُّ
بني اهلل والنا�س وبني النا�س بع�سهم البع�س .اإنه «رئي�س ال�سالم» – اأعظم
�سانعي ال�سالم .وعلى كل الذين يتبعونه اأن يتمثلوا به.
املطرودون:

متاما
اأو�سحت التطويبات ال�سبعة الأوىل اأن نظرة امللكوت خمتلفة
ً
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وبى
عن نظرة املجتمع احلديث .والتطويب الثامن هو مفاجاأة اأكربُ :
«ط َ
او ِ
ات».
ِل ْل َم ْط ُرو ِد َ
رب ،لأَ َّن َل ُه ْم َم َل ُك َ
ين ِم ْن اأَ ْجلِ ا ْل ِ ِّ
ال�س َم َ
وت َّ
ن�سعر اليوم بالأ�سف من اأجل امل�سطهدين ،ونحاول اأن ن�ساندهم ،ونقوم
عجب بهم ،لكننا ل نح�سدهم اأو نعتقد اأنهم
بحمالت من اأجلهم .اأحيا ًنا ُن َ
طردون من اأجل الرب كما قال ي�سوع عنهم.
�سعداء احلظ عندما ُي َ
مللك اهلل.
ت�سف التطويبات ال�سبعة الأوىل التالميذ الذين يخ�سعون ُ
جميعا ،ولي�س منف�س ًال عنهم ،لكنه
والتطويب الأخري هو نتيجة حتمية لهم
ً
�سهادة عن التبعية احلقيقية لي�سوع.
التوجهات التي حتدثنا عنها،
بناء على
لن ياأتي العامل اإىل امل�سيحية ً
ُّ
أفكارا جتذب انتباه عقول النا�س يف اأيامنا
فاحلزن والرحمة والنقاء لي�ست ا ً
هذه .وبالطبع لن جتذبهم فكرة الطرد وال�سطهاد .ما يقوله ي�سوع هو
حتما اإىل الطرد وال�سطهاد .وهذه
اإن اتباع مثل هذه
التوجهات �سيوؤدي ً
ُّ
احلقيقة متنع الكثريين من اأن ي�سبحوا تالميذ للم�سيح طوال حياتهم .لكن
دائما باحلقيقة الكلية ،ثم يرتك لنا حرية اختيار تبعيته
ي�سوع يخربنا ً
بال�سري ورائه يف طريقه ال�سيق.
املكافاأة

للم�سط َهدين هو نف�س الوعد الذي يعطيه
اإن الوعد الذي يعطيه ي�سوع
َ
التعمق يف
للم�ساكني بالروح .يبداأ ي�سوع وينتهي بنف�س الوعد؛ ليو�سح اأن
ُّ
ملكوته ال�سماوي هو اأهم مكافاأة على الإطالق.
كثريا ما فرح التالميذ بتهليل اجلموع ،لكن ي�سوع اأخربهم يف
ً
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(لوقا )20–17 :10اأ َّل يفرحوا بهذه الأمور .بل يفرحوا باحلري لأن
أ�سماءهم ُكتبت يف ال�سماوات.
ا َ
وعدا بالأر�س وبتعزية اهلل
ينطبق نف�س الأمر هنا على الذين اأخذوا ً
وبال�سبع من ِق َبله وبروؤيته وباإعالنه اإياهم اأبناء له ،اأن يتذكروا اأن كل هذه
ميثل بداية
الأ�سياء الرائعة لي�ست يف اأهمية
التعمق يف ملكوت اهلل الذي ِّ
ُّ
ونهاية التلمذة احلقيقية.
من اأجل الرب

وعودا
وعودا مبكافاآت عظيمة للمطرودين؛ مل يقدم
مل يقدم ي�سوع
ً
ً
للمطرودين من اأجل ت�رشفاتهم غري املقبولة اأو �سلوكهم العرتا�سي اأو من
املتع�سبني اأو الذين
اأجل اجتاهاتهم ال�سيا�سية والإمربيالية .كما مل ميدح
ِّ
يقعون يف م�ساكل ب�سبب حماقتهم يف اختيار الطريقة التي ي�سهدون بها
عن اإميانهم.
لقد خ�س ي�سوع املطرودين من اأجل الرب بحديثه ،وقال اإنهم فقط من
لهم ملكوته ولهم املكافاآت العظيمة يف ال�سماء .تت�سح هذه احلقيقة يف
طرد ال�سخ�س من اأجل الرب يعني اأن يعاين لكونه
(متى .)12–11 :5اأن ُي َ
توجهات امللكوت يعني اأنه مثل ي�سوع واأنه
مثل ي�سوع .اأن يتبع ال�سخ�س ُّ
�سط َهد ملا هو عليه.
وي َ
طرد ُ
ُي َ
الطرد وال�سطهاد هما نتيجة حتمية لكون ال�سخ�س مثل ي�سوع؛ لذلك
اأو�سى ي�سوع تالميذه اأن يحملوا �سليبهم كل يوم – اأي اأن يعرفوا اأن
املجتمع �سيكرههم واأن ي�ستعدوا للمعاناة وخيبة الأمل واملوت .لكن عليهم
اأن يح�سبوا اأنف�سهم �سعداء احلظ؛ لأن امللكوت يف انتظارهم .نقراأ عن هذه
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احلقيقة يف (يوحنا )21–18 :15و(لوقا )26 :6و(1بطر�س)23–19 :2
و(2تيموثاو�س.)12 :3
املعار�سة

يعتقد كثريون من امل�سيحيني اأن الإميان امل�سيحي جذاب للغاية ،واأن
أ�سدقاءهم �سيتحولون اإىل امل�سيحية اإن اختربوا العبادة احلقيقية اأو راأوا
ا
َ
حقيقيا .لكن هوؤلء ل يفهمون حقيقة هذا
م�سيحيا
معجزة حقيقية اأو قابلوا
ًّ
ًّ
التوجه الثامن من التطويبات.
ُّ

جدا بالن�سبة لالأ�سخا�س العاديني ،واأتباع
اإن امل�سيحية احلقيقية بغي�سة ً
دائما؛ لأن هناك �سي ًئا خمتل ًفا يف
�سي َ
ي�سوع اخلا�سعون مللكه ُ
�سط َهدون ً
ي�سوع وفيهم يزعج الذين ل يعرفونه.
وتوجهاته تثبت وجود الف�سيلة يف اأفكار يحتقرها
تعاليمه غري عادية
ُّ
أ�سدقاءنا غري املوؤمنني
املجتمع .الدر�س الذي يعلمنا التاريخ اإياه هو اأن ا
َ
لن يقبلوا الإميان احلقيقي مبجرد اأن يرونه� .سي�سطهده بع�س منهم كما
ا�سطهد اأ�سالفهم ال�سيد امل�سيح والأنبياء من قبله.
توجهات التطويبات ال�سبعة الأوىل،
اإن ال�سخ�س الذي يعي�س ح ًقا بح�سب ُّ
توجه التطويب الثامن .و�سيجد نف�سه مثل ي�سوع الذي
�سيخترب -بكل تاأكيدُّ -
مل ميدحه رجال الدين يف اأيامه بل طردوه وا�سطهدوه.
لي�س هناك �سيء ل يرغب العامل فيه اأكرث من عدم رغبته يف وجود اأنا�س
مللك ي�سوع ،وبالتايل ،يكونون مثله .ول ترغب الكني�سة يف �سيء
يخ�سعون ُ
اأكرث من رغبتها يف وجود تالميذ اأكرث ي�سبهون ي�سوع .وهناك �سيء واحد
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ُّ

�سي�سط َهدون؛ لأنهم مثل ي�سوع ،لكنهم
مو َّؤكد وهو اأن هوؤلء الأ�سخا�س
َ
�سيح�سلون على مكافاأة عظيمة عندما ياأتي امللكوت يف كماله.
بينما ي�سطهد العا ُمل التالمي َذ الذين ي�سبهون ي�سوع ،علينا اأن نتذكر اأن
ينبه العامل اإىل
هوؤلء التالميذ هم الأ�سخا�س الذين ي�ستخدمهم اهلل كي ِّ
خطاياه ،واإىل احتياجه للملكوت.
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اجلزء الرابع
العالم وامللكوت
كتالميذ دخلوا امللكوت وبداأوا يف احلياة حتت ُم ِ
لك اهلل� ،سنجد اأنف�سنا يف
�رشاع بني «العامل» و «امللكوت» ،حيث اإنه علينا اأن نعي�س يف كليهما يف
ذات الوقت.
يتناول الق�سم الأول من املوعظة على اجلبل -والذي يلي التطويبات مبا�رشة-
(متى )16-11 :5رد فعل العامل جتاه امللكوت ،وموقف امللكوت من العامل.
العامل

ي�ستخدم العهد اجلديد كلمة « »kosmosاأي «العامل» للدللة على ثالثة اأ�سياء:
♦ العامل املخلوق اأي نظام اخلليقة كلها (يوحنا)5 :17 ،10 :1
و(رومية.)20 :1
♦ جمال احلياة الب�رشية – عامل الب�رش الذي ُيولد فيه كل اإن�سان
(يوحنا 16 :3و 14 :6و 39 ،5 :9و 27 :11و 19 :12و 1 :13و:14
 19و )37 :18و(1كورنثو�س )10 :14و(1تيموثاو�س.) 7 :6
♦ العامل اخلاطئ الذي هو يف �رشاع مع اهلل (1يوحنا.)17-15 :2

لذلك ،علينا -عندما نرى كلمة «العامل» يف العهد اجلديد -اأن نعرف ا ًّأيا
من معانيها الثالثة هو املق�سود ،واإل �سنخطئ يف فهم ال�سياق .على �سبيل
املثال ،يك�سف (يوحنا )16 :3عن حمبة اهلل العظيمة نحو العامل ،لكن يوحنا
أي�سا يف (1يوحنا )17–15 :2اأ َّل نحب العامل .بالطبع ي�ستخدم
يو�سينا ا ً
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يوحنا كلمة «العامل» مبعنيني .ترد الكلمة يف ب�سارته مبعنى «الب�رشية» ويف
ر�سالته مبعنى «النظام املعادي هلل واملتمرد عليه» .وعندما يح ِّذرنا يوحنا
من حمبة العامل ل يق�سد عامل الطبيعة اأو عامل الب�رش بل العامل الذي َن َّ�سب
نف�سه يف عداء مع اهلل.
وهذا املعنى الأخري هو املعنى املق�سود عندما نتناول العداء بني العامل
وامللكوت .وعليه ،مي ِّثل العامل النظام املعادي هلل .لكن هذا النظام وجد يف
�سخ�س امل�سيح اأكرث من جمرد ند له.
عداوة العامل:

تو�سح ال�رشاع بني العامل
ير�سم العهد اجلديد �سور ًة فوتوغرافية كاملة ِّ
واهلل.
♦ جاء ي�سوع اإىل العامل ،لكن العامل مل يعرفه (يوحنا.)10 :1
بعيدا عن ي�سوع (يوحنا.)5 :9 ،12 :8
♦ يعي�س العامل يف ظلمة روحية ً
♦ العامل يبغ�س ي�سوع (يوحنا.)7 :7
خارجا (يوحنا:12
♦ جاء ي�سوع لكي يدين ويطرح رئي�س هذا العامل
ً
 31و 30 :14و.)33 ،11 :16
♦ التالميذ لي�سوا من هذا العامل (يوحنا.)16 ،14 ،9 :17
ر�سلون اإىل العامل كي ين�رشوا فيه الإميان واملعرفة
♦ التالميذ ُم َ
(يوحنا.)23 ،21 ،18 :17
العامل (1يوحنا.)16 ،15 :2
♦ يجب اأ َّل يحب التالمي ُذ
َ
♦ العامل �سيزول (1يوحنا1( ،)17 :2كورنثو�س.)31 :7
♦ العامل ل يعرف اهلل (1يوحنا.)1 :3
♦ العامل يكره امل�سيحيني (1يوحنا.)13 :3
♦ العامل يرحب بالأنبياء الكذبة (1يوحنا.)1 :4
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♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

العامل له روح �سد امل�سيح (1يوحنا.)3 :4
ي�ستمع العامل اإىل اأبنائه (1يوحنا.)5 :4
العامل يف قب�سة ال�رشير (1يوحنا.)19 :5
ي�سوع هو خملِّ�س العامل (1يوحنا.)14 :4
الإميان بي�سوع يغلب العامل (1يوحنا.)5-4 :5
يقع العامل حتت دينونة اهلل (رومية1( ،)16 :3كورنثو�س.)32 :11 ،2 :6
روح العامل يعادي روح اهلل (1كورنثو�س.)12 :2
العامل بال رجاء وبال اإله (اأف�س�س.)12 :2
ي�سيء امل�سيحيون و�سط جيل معوج ملتو ي�سكن العامل (فيلبي.)15 :2
امل�سيح �سا َلح العامل ( 2كورنثو�س.)19 :5
يعي�س امل�سيحيون يف العامل ،لكنهم ل ينتمون اإليه (كولو�سي.)20 :2

نرى الآن مدى البغ�س والتعار�س بني العامل وامللكوت ،ول ميكن اأن يكون
هناك �سالم وتعاون بينهما؛ لأن العامل يعادي اأبرار امللكوت ،وامللكوت
يف�سح خطاة العامل .وهذا يو�سح احتياج اأنا�س العامل ال�رشوري اإىل الولدة
الثانية؛ اإىل التغيري الداخلي من ِق َبل اهلل .ل رجاء للعامل دون عمل نعمة اهلل.
كراهية وا�سطهاد

لنا يف العهد اجلديد ،ويف تاريخ الكني�سة� ،سهادة �سادقة تعك�س كره العامل
املتا ِّأ�سل للم�سيحية احلقيقية ومعار�سته لها عن طريق ال�سطهاد .يجب األ
وينميها؛ لأن العامل يف
نن�سى هذه احلقيقة اليوم ،بينما يبارك اهلل الكني�سة ِّ
حلظة ما� ،سيجيبنا بنف�س املعار�سة والكراهية وال�سطهاد الذي واجهته
الكني�سة على مر الع�سور.
♦ يخربنا (متى )11 :5اأن نتوقع التعيري والطرد من ِق َبل العامل الذي
�رشا بالكذب.
يدعي علينا ًّ
َّ
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♦
♦
♦
♦

البغ�س والتعيري والطرد با�سم �رشير.
يعلِّمنا (لوقا )22 :6اأن نتوقع ُ
يعلِّمنا (اأعمال )22 :14اأن دخول امللكوت حماط بالكثري من
ال�سيقات.
يقول بول�س يف (2تيموثاو�س )12 :3اإن كل الذين يريدون اأن يعي�سوا
�سط َهدون.
بالتقوى يف امل�سيح ي�سوع ُي َ
يخربنا (1يوحنا )13–12 :3اأ َّل ن�ستغرب عندما يكرهنا العامل.

ملاذا يَ�سط ِهد العا ُ
امللكوت؟
مل
َ

يقتفي العهد اجلديد اآثار ا�سطهاد العامل للملكوت :يف حماولة هريود�س
لقتل ي�سوع ،يف �سجن وموت يوحنا املعمدان ،يف القب�س على ي�سوع
ت�ستت
و�سلبه ،يف �سجن بطر�س ويوحنا ،يف موت ا�ستفانو�س ويعقوب ،يف ُّ
املوؤمنني ،يف املعار�سة ال�سديدة لبول�س ،ويف ال�سيقة التي يتحدث عنها
�سفر الروؤيا.
يهتم العهد اجلديد باإعداد التالميذ لال�سطهاد اأكرث من اهتمامه ب�رشحه.
لكن يبدو اأن العامل يكره الأ�سخا�س الذين يعي�سون حتت حكم اهلل؛ لأنهم
جذريا .من اأ�سواأ الأ�سياء التي يتميز بها الإن�سان هي
خمتلفون عنه اختال ًفا
ًّ
معار�سته ملن هم لي�سوا مثله .نرى ذلك يف ممار�سات العن�رشية والتطهري
العرقي و�سيا�سة التمييز العن�رشي وال�رشاع الطبقي والتمييز على اأ�سا�س
�سحا ًذا
اجلن�س ،وكذلك يف الطريقة التي يجفل بها ال�سخ�س عندما ُي�سا ِدف َّ
عقليا.
اأو خمت ًال ًّ
توجهات ي�سوع هم م�ساكني بالروح،
التالميذ الذين يعي�سون ح�سب ُّ
حزانى ،اأنقياء القلبِ ،
حم ُّبون ،كرماء ،رحماء ،جياع للرب ،يهتمون ب�سنع
ال�سالم ويعار�سون النفاق .اإنهم يقفون �سد اخلطية والأنانية والنزعات
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املادية .ل ي�سعون ثقتهم يف تعليمهم وقدراتهم الطبيعية وطقو�سهم
دائما .ونتيج ًة لذلك كله،
الدينية .يعار�سون ِق َيم العامل ويختلفون عنه ً
يعاديهم العامل.
توؤكد ن�سو�س مثل (كولو�سي )13 :1و(1يوحنا )7 :5على الفرق بني
الأ�سخا�س الذين يعي�سون حتت حكم العامل ،والأ�سخا�س الذين يعي�سون
حتت حكم اهلل .تو�سح ت�سبيهات مثل «النور والظالم» و «احلياة واملوت»
�سرتك واأنهما خمتلفان متام
اأن امللكوت والعامل لي�س بينهما اأي �سيء ُم َ َ
الختالف .ي�ستفي�س العهد اجلديد ،ويخربنا مبا هو اأكرث من ذلك عندما
يحدد �سببني اأ�سا�سيني وراء كره العامل للتالميذ.
.1

الكلمة

يو�سح (يوحنا )24 :5اأن �سماع كلمة ي�سوع يرتبط بالنتقال من
♦
ِّ
املوت اإىل احلياة ،من العامل اإىل امللكوت.
يو�سح (متى )23–18 :13اأن �سماع كلمة امللكوت يقع يف قلب
♦
ِّ
ال�رشاع بني العامل وامللكوت .يك�سف (عدد� )21رشاح ًة اأن ال�سيق
وال�سطهاد يحدثان ب�سبب الكلمة .كما يقول (عدد )22اأن العامل
يهدف اإىل خنق الكلمة.
♦ يربط (يوحنا )14 :17بني كلمات ي�سوع وكراهية العامل .التالميذ
مكروهون؛ لأنهم «لي�سوا من العامل» .وهم «لي�سوا من العامل» لأنهم
قبلوا كلمة ي�سوع.

امللك ال�سخ�سي هلل .وراأينا اأن اهلل ميلك علينا
نعرف اأن امللكوت هو ُ
ب�سورة �سخ�سية مبا�رشة من خالل كلمته .يتحدث اهلل اإلينا من خالل كلمته
ون�ستجيب نحن له من خالل اإمياننا به وخ�سوعنا له.
85

ُمـلـك اهلل

التقيد بالقانون يف قلب
يفهم العامل الأحكام والأنظمة والت�رشيعات ،ويقع ُّ
العامل .لكن امللكوت املو َّؤ�س�س على كلمة اهلل هو «اأناثيما» بالن�سبة للعامل،
جهدا حتى يدمره.
يد ِخر العامل ً
ولن َّ
.2

امل�سيح

يو�سح (يوحنا )25–18 :15اأن العامل يكرهنا؛ لأن امل�سيح اختارنا
♦
ِّ
امل�سيح قبل اأن يكرهنا .والعامل
العامل
ولأننا ننتمي اإليه .لقد كره
ُ
َ
ي�سطهِدنا لأنه ا�سطهد امل�سيح قبلنا .كما يقف �سدنا من اأجل ا�سمه،
من اأجل ي�سوع.

�سخ�سيا لهم ،لكنه
ا�سطهادا
اإن ال�سطهاد الذي يعاين منه التالميذ لي�س
ً
ًّ
مللكه .ميار�س العامل ال�سطهاد كي
َّ
موجه اإىل ال�سخ�س الذي يخ�سعون ُ
ويو�سح (يوحنا )4–1 :16اأن العامل
هلل.
أمل
ل
ا
ب
وي�سب
امل�سيح،
�سخ�س
يجرح
ِّ
ِّ
يفعل ذلك لأنه ل يعرف ل اهلل ول ي�سوع.
رد فعل امللكوت:

مللك اهلل عليهم اأن يقابلوا
يو�سح العهد اجلديد اأن التالميذ اخلا�سعني ُ
ِّ
تممة لبع�سها البع�س .تعك�س كل طريقة
كراهية العامل
َ
وعداءه بثالث طرق ُم ِّ
من هذه الطرق الأ�سلوب الذي تعامل به ي�سوع مع العداء الذي قابله يف
حياته.

احتمال كل �سيء

ي�سلي ي�سوع من اأجل تالميذه يف (يوحنا .)18–12 :17ويقول يف �سالته
اإنهم لي�سوا من العامل لذلك يكرههم العامل .لكن بد ًل من اأن يطلب من اهلل اأن
ياأخذهم من العامل ،طلب منه اأن يحفظهم من ال�رشير وهم يف العامل .لقد
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عاملا مبا �سيالقونه من معار�سة �سديدة.
اأر�سل ي�سوع تالميذه اإىل العامل ِ ً
لكن ،على التالميذ اأن يتحملوا كل ما يقذفهم العامل به.
وتكرارا على احتمال القدي�سني للم�سقات .على
رارا
ً
يوؤ ِّكد العهد اجلديد ِم ً
�سبيل املثال:
ي�سددان اأنف�س التالميذ اجلدد،
♦ (اأعمال - )22 :14كان بول�س وبرنابا ِّ
مو�سحني لهم اأنه ب�سيقات كثرية
ويحثاهم على الثبات يف الإميانِّ ،
ينبغي اأن ندخل امللكوت.
♦ (رومية – )17 :8عندما نتاأمل ،فاإننا نتاأمل مع امل�سيح.
♦ (رومية – )5–4 :15يعطي اهلل ال�سرب والحتمال بكلمته.
حتمل
♦ (1كورنثو�س )16–11 :4و(2تيموثاو�س– )12-10 :3
َّ
قرائه اأن يتمثلوا به.
بول�س ال�سطهاد وهو يطلب من َّ
♦ (فيلبي – )30-27 :1يجب علينا اأن نثبت واأ َّل نخاف من ُمقاوِمينا.
♦ (2ت�سالونيكي – )8-4 :1يجب علينا اأن نتحمل ب�سرب واإميان.
♦ (2تيموثاو�س – )3 :2يجب علينا اأن نتحمل كجنود.
حتملنا و�سربنا.
♦ (2تيموثاو�س� – )12 :2سيكافئ اهلل ُّ
♦ (عربانيني – )15 :6كافاأ اهلل احتمال اإبراهيم و�سربه.
♦ (عربانيني – )39-29 :10يجب علينا اأن نقف بجانب حمتملي
أي�سا اأن نتح َّلى بالحتمال ،عاملني
امل�سقات .كما يجب علينا نحن ا ً
اأننا �سناأخذ ما هو اأف�سل يف ال�سماء.
♦ (يعقوب – )11 :5الحتمال هو جزء من خطة اهلل لنا.
♦ (1بطر�س – )23-19 :2ميدح اهلل الحتمال.
املحبة واملغفرة ملن ي�سطهدوننا

ي�رشح ي�سوع يف املوعظة على اجلبل (متى )48-43 :5ما يتوقعه من
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تالميذه يف تعاملهم مع اأعدائهم .واإذا كنا نعي�س ح ًقا بح�سب توجهات
امللكوت ،ف�سوف:
أعداءنا.
♦ نحب ا َ
♦ نبارك لعنينا.
♦ ُن ِ
ح�سن اإىل ُمب ِغ�سينا
♦ ن�سلي لأجل الذين ي�سيئون اإلينا.
للت�رشف بهذه الطريقة؛ لأن
تو�سح الأعداد من  45اإىل  48اأننا مدعوون
ِّ
ُّ
وا�سحا لرد ي�سوع
ا
عملي
ل
مثا
)34
(لوقا:23
يف
نرى
اهلل.
طريقة
هي
هذه
ً ًّ
ً
على ُم�سطهِديه.
كثريا من تعاليم ي�سوع ،يجب اأ َّل يغلبنا ال�رش،
تكرر (روميةً )21 -14 :12
ِّ
بل اأن نغلب ال�رش باخلري – مبحبة اأعدائنا ومباركتهم.
الفرح عند ال�سطهاد

راأينا يف (متى )12 :5اأن ي�سوع يحثنا اأن نفرح عند ال�سطهاد ،ويزيد
(لوقا )23 :6على هذا قائ ًال« :افرحوا وتهللوا» .يبدو لنا كالم لوقا للوهلة
�سط َهد ،لكن لأننا
الأوىل �سخي ًفا
ومنافيا للعقل .لكننا ل نفرح ونتهلل لأننا ُن َ
ً
�سناأخذ مكافاأة عظيمة يف ال�سماء.
♦ نرى يف (اأعمال 41 :5و )25 :16و(فيلبي )17–16 :2و(كولو�سي:1
عمليا.
 )24كيف َّ
طبق التالميذ تعاليم ي�سوع ًّ
♦ نقراأ يف (رومية )5–3 :5كيف يفتخر بول�س يف ال�سيقات ملا تن�سئه
فيه.
تو�سح لنا (2كورنثو�س )18–16 :4الطريقة التي واجه بها التالميذ
♦
ِّ
ال�سيقات الوقتية التي تن�سئ «اأكرث فاأكرث ِث َقل جم ٍد اأبدي».
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ي�سجعنا (يعقوب )3–2 :1اأن نفرح يف التجارب؛ لأنها ُت ِ
ن�سئ فينا
♦
ِّ
�سربا.
ً
ت�سجعنا (1بطر�س )19–12 :4على الفرح يف ال�سيقات؛ لأننا
♦
ِّ
ن�سارك امل�سيح يف اآلمه ،كما تو�سح اأنه �سيكون لنا فرح اأعظم يف
اليوم الأخري.
حياة امللكوت يف العامل:

علينا -كي نفهم العالقة بني امللكوت والعامل -اأن نقراأ (يوحنا.)18–15 :17
لقد اأر�سلنا امل�سيح اإىل العامل وهو يريدنا اأن ن�سل اإىل العامل .يعلم ي�سوع اأننا
ل�سنا من العامل ،واأن العامل يكرهنا .ومع ذلك ،ل ي�ساأل الآب اأن ياأخذنا من
العامل ،بل اأن يحفظنا فيه �ساملني .ملاذا؟ لأنه يريدنا اأن نعلن الأخبار ال�سارة
للعامل بكالمنا وحياتنا لكي يعرف العامل احلقيقة عن حمبة اهلل.
ي�ستخدم ي�سوع �سورتني يف (متى )16–13 :5ليو�سح الطريقة التي يجب
اأن نرتبط بها بالعامل الذي يكرهنا وي�سطهدنا.
ملح الأر�ص

يقول (متى )13 :5اإن التالميذ هم «ملح الأر�س» .كان للملح يف اأيام
ي�سوع خم�سة ا�ستخدامات اأ�سا�سية.
م�ست�ساغا لذيذ
♦ كان ُي�ساف اإىل الطعام كي يعطيه نكه ًة ويجعله
ً
املذاق.
♦ كان اللحم ُين َقع يف امللح كمادة حافظة تبطئ من ف�ساده.
ومبيد للجراثيم.
كم ِّ
طهر ُ
♦ كان امللح ُيل َقى على الف�سالت الإن�سانية ُ
طهر ُم ِ
�ساعد للعالج.
♦ كان ُيخ َّفف باإ�سافة املاء اإليه كي ُي َ
كم ِّ
�ستخدم ُ
♦ كان ُي َر�س على الرتبة ك�سماد لزيادة احل�ساد.
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عندما قال ي�سوع اإن التالميذ يجب اأن يكونوا ملح الأر�س ،كان ي�سع يف
اعتباره هذه ال�ستخدامات اليومية للملح.
مللك
♦ ل يوجد يف العامل ما َي ُ�رش – وجود التالميذ الذين يخ�سعون ُ
اهلل به يجعله اأكرث احتما ًل.
وي ِ
غ�سا وكراهية.
ف�سد – يجعله التالميذ اأقل ُب ً
♦ العامل فا�سد ُ
♦ العامل نفاية – والتالميذ فيه يحاربون ال�رش ب�سدة.
♦ العامل مري�س -يجلب له التالميذ ال�سفاء.
زرع بها بذار اهلل – يجعل التالميذ العامل
♦ العامل هو الرتبة التي ُت َ
ويعدونها لزراعة البذور.
ترب ًة اأكرث �سالحيةُّ ،
قيامنـا بدورنا كملـح الأر�س ،يعني اأن نرتبط بالعامل .ل ميكن للملح اأن
يحفظ اللحم من الف�ساد اإل اإذا اأُ�سيف مقدار منه اإىل اللحم .ول ميكن اأن
ومبيد للجراثيم اإن
ي�سفي اإل اإذا تالم�س مع اجلرح .ول ميكن اأن يعمل
ِّ
كمطهر ُ
مل يو�سع يف و�سط اأكرث اجلوانب الكريهة للحياة .ول ميكن للملح اأن يعمل
كملح اإن ُو�سع يف وعاء؛ حيث �سيفقد خا�سيته وي�سبح بال فائدة .يجب اأن
يكون امللح «يف العامل».
تكمل بع�سها البع�س:
يت�رشف التالميذ كملح الأر�س بخم�س طرق ِّ
توجهات امللكوت الرائعة،
♦ وجودنا – حياتنا حتت ُملك اهلل وبح�سب ُّ
يح�سن العامل حولنا ويجعل منه «ترب ًة» اأكرث ا�ستجابة
جمرد وجودنا ِّ
لكلمة اهلل.
♦ اعرتا�سنا – عندما نعلن مبادئ اهلل ،ونقف �سد الظلم و ُنقا ِوم ال�رش
ون�ساند املقهورين ،متنع اعرتا�ساتنا -التي بح�سب اهلل -ف�ساد
العامل وجتلب له ال�سفاء والنقاء.
♦ كرازتنا – عندما نعلن الأخبار ال�سارة و ُنذيع بر اهلل واحلياة التي
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عظيما ،حيث
وحت ِدث به فر ًقا
بح�سب م�سيئته� ،ستغري كلماتنا العاملُ ،
ً
اأن كلمة اهلل ل ت�سيع ُ�س َدى.
♦ �سلواتنا – بالت�س ُّفع للعامل ونيابة عنه ،ت�سع �سلواتنا قوة اهلل قيد
العمل كي جتلب التغيري والتح�سني وال�سفاء واحلياة.
♦ خدمتنا العملية – عندما ُنط ِعم اجلوعى ،ونك�سو العريانني ،ونزور
ونعزي
امل�سجونني ،ونغ�سل اأقدام الآخرين ،ون�ست�سيف الغرباء،
ِّ
تغري اأعمالنا -التي هي بتوجيه من اهلل-
ك�سريي القلوب ،ف�سوف ِّ
العامل حولنا.
َ
رمبا كان ل�ستخدام ي�سوع ل�سورة امللح معنى روحي بالن�سبة لتالميذه.
كان امللح يف العهد القدمي يرمز اإىل العهد بني اهلل و�سعبه .على �سبيل املثال،
يو�سح كل من (عدد )19 :18و(2اأخبار )5 :13و(لويني )13 :2اأن ميثاق
قدمة احلبوب.
امللح كان
يت�سمن و�سع امللح على ال َت ُ
قدمة وخا�س ًة َت ُ
َّ
يدل هذا على اأننا عندما نقوم بدورنا كامللح ،فاإننا ن�سهد للعامل عن عهدنا
مع اهلل وعلى اعتمادنا على ذبيحته.
نور العامل

ي�سجل (متى )16–14 :5ال�سورة الثانية التي ا�ستخدمها ي�سوع للتعبري
ِّ
عن العالقة بني امللكوت والعامل .اإننا نور العامل ،ول يجب اأن نخفي هذا
ميجدوا اأبانا
النور .لكن يجب اأن ي�سيء نورنا اأمام الرجال والن�ساء حتى ِّ
الذي يف ال�سماوات.
توؤكد كل من (اأف�س�س 18 :4و )13–8 :5و(كولو�سي )13-12 :1اأن العامل
يحيا يف الظالم ،واأنه لي�ست هناك منطقة متو�سطة بني العتمة والنور .الب�رش
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نورا عندما
يف ظالم؛ لأنهم يعي�سون حتت �سلطان الظلمة ،لكنهم ي�سبحون ً
ينتقلون اإىل امللكوت الذي يحكمه «نور العامل».
كثريا عن النور؛ فتو�سح مث ًال اأن حياة ي�سوع كانت
تتحدث ب�سارة يوحنا ً
نورا للنا�س ( ،)4 :1واأن ي�سوع هو النور احلقيقي الذي يعطي النور لكل
ً
النا�س ( ،)9 :1وهو كذلك نور العامل الذي عندما نتبعه ل ن�سري يف الظلمة
أبدا بل يكون لنا نور احلياة (.)12 :8
ا ً
اأعلن ي�سوع اأنه نور العامل اأثناء عيد املظال ( .)21 :10–1 :7يف هذا العيد،
كانت دار الن�ساء ُت�ساء من منارتني عاليتني حتمل كل واحدة منهما اأربعة
م�سابيح كبرية ،كانت ُتلقي نورها على املدينة كلها يف اإ�سارة اإىل عمود
النار الذي كان يقود ال�سعب يف الربية اأثناء الليل .عندما يعلن ي�سوع هكذا
عن نف�سه يف هذا ال�سياق ،فاإنه يوؤ ِّكد على اإر�ساده الإلهي الدائم لنا.
تو�سحان الطبيعة الفائقة لنور ي�سوع .وقفت امراأة
ي�سجل يوحنا حادثتني ِّ
زانية اأمام ي�سوع يف النور ،لكنه مل يدينها ،بينما ذهب الفري�سيون ُمدانني
بخطاياهم ( .)12-3 :8ثم يف معجزة يبداأها ي�سوع باإعالن اأنه نور العامل،
يعيد الب�رش ل�سخ�س اأعمى ( .)7-1 :9كما يتحدث ي�سوع عن نف�سه كالنور
امل ِ
ر�سد يف (يوحنا 10 :11و.)36–35 :12
ُ
يدل كل هذا على اأن نور اهلل يعني الإر�ساد واملعجزات واملحبة .يرتبط
النور يف باقي الكتاب املقد�س بـ:
♦ جمد م�سكن اهلل (1تيموثاو�س.)16 :6
♦ طبيعة اهلل (يعقوب )17 :1و(1يوحنا.)5 :1
♦ نعمة اهلل (مزمور.)6 :4
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♦
♦
♦
♦
♦

كلمات اهلل (مزمور( ،)105 :119اإ�سعياء.)4 :51
اإر�ساد اهلل (مز( ،)4 :112واإ�سعياء.)10 :58
اخلال�س (1بطر�س.)9 :2
الرب (رومية )12 :13و(2كورنثو�س )15–14 :11و(1يوحنا:2
.)10-9
ال�سهادة عن اهلل (يوحنا 16–14 :5و.)35 :5

تتعلق وظيفتنا كنور للعامل بكل هذه الن�سو�س الكتابية .وهذا يعني اأننا
خرب العامل من هو.
عندما نعلن عن نور اهلل للعامل ،فاإننا ُن ِ
من املهم اأن نفهم ربط ي�سوع بني النور والأعمال ،يجب اأن ُي�سيء نورنا
حتى يرى العامل اأعمالنا احل�سنة ،ل اأن ي�سمع كلماتنا احل�سنة .ت�سف لنا
بقية املوعظة على اجلبل بطريقة عملية ما يجب اأن يكون عليه اخلا�سعون
مللك اهلل ال�سخ�سي ب�سفتهم ملح لالأر�س ونور للعامل.
ُ
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اجلزء اخلامس
البر في امللكوت
مللك اهلل
نعلم اأننا -كتالميذ لي�سوع امل�سيح -مدعوون لنعي�س باخل�سوع ُ
دائما وطبيعة اهلل.
أمرا ا
ًّ
إجباريا لكنه قاعدة تتفق ً
ال�سخ�سي .وهذا لي�س ا ً
توجهات امللكوت ،حني
راأينا اأن ي�سوع يف املوعظة على اجلبل اأر�سى اأو ًل ُّ
ر�سم اخلطوط العري�سة لل�سخ�سية التي يتوقع اأن يجدها يف كل من يتبعونه.
توجهاتنا يجب اأن
بتوجهاتنا اأكرث مما يهتم باأفعالنا .لكن ُّ
وع َّلمنا اأنه يهتم ُّ
تقودنا اإىل اأعمال تتفق و�سخ�س ي�سوع.
أي�سا عن ال�رشاع بني العامل وامللكوت ،وراأينا ا�ستخدام ي�سوع
حتدثنا ا ً
ل�سورتي «امللح» و»النور» لي�سف نوع العالقة التي يجب اأن تربطنا بالعامل
ووظيفتنا فيه .وقبل اأن نبداأ يف و�سف ملك اهلل بتف�سيل اأكرث ،دعونا اأو ًل
نلقي نظرة على (متى .)48–17 :5يقارن متى يف هذه اجلزئية بني قواعد
عهد «ملك اهلل» اأو «حكم اهلل» وقواعد عهد «اأحكام اهلل» ،وذلك من خالل
املقارنة بني كلمات ي�سوع وجمموع الأحكام اأو القواعد التي ين�س عليها
نامو�س مو�سى.
الرب والنامو�ص:

علينا اأن نقراأ (متى )20–17 :5كي نفهم العالقة بني التالميذ والنامو�س،
اأي القواعد التي �سجلها مو�سى يف العهد القدمي .ي�ستند بع�س معلمي الكتاب
املقد�س اإىل هذه الأعداد من ب�سارة متى يف قولهم اإن املوؤمنني اليوم عليهم
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جيدا ما يقوله
اأن يحفظوا ً
بع�سا من نامو�س مو�سى اأو كله .لذا علينا اأن نفهم ً
ي�سوع هنا.
♦ « َل َت ُظ ُّنوا» – يدل (عدد )17على اأنه من ال�سهل اأن نخطئ فهم
اإر�سالية ي�سوع .رمبا يفهم البع�س اأن �سداقته مع اخلطاة تدل على
اأن مقايي�سه لي�ست رفيعة امل�ستوى.
اء» – ي�سري (عدد )17اإىل كل العهد القدمي.
و�س اأَ ِو الأَ ْنب َِي َ
♦ « ال َّن ُ
ام َ
�سخ�سيا
�س َب ْل ُِ أل َك ِّم َل» – يو�سح (عدد )17اأن ي�سوع
«ما جِ ْئ ُت لأَ ْن ُق َ
ًّ
♦ َ
ليكمل كل العهد القدمي .الفعل اليوناين « »plerooالوارد هنا
جاء ِّ
يعني «يتمم» .ت�سري كل نبوة يف العهد القدمي اإىل �سخ�سه ،وقد متم
هو كل هذه النبوات .كما ي�سري كل مطلب من مطالب النامو�س اإىل
�سخ�سه ،وقد متـم هو جميع هذه املطالب.
ون ا ْل ُك ُّل» – ي�سري (عدد )18اإىل حياة ي�سوع وموته كتتميم
♦
«ح َّتى َي ُك َ
َ
للنامو�س والأنبياء .اإن حياته وموته هما كنقطة الوقف يف الكتابة
(ُ ).و�سعت يف نهاية النامو�س والأنبياء .لقد بداأ الآن عهد جديد.
ومع ذلك هو عهد مو َّؤ�س�س على النامو�س والأنبياء.
«يز ِْد ب ُِّر ُك ْم َع َلى ا ْل َك َت َب ِة َوا ْل َف ِّر ِ
ني» – يو�سح (عدد )20اأن ي�سوع مل
ي�س ِّي َ
♦ َ
يا ِأت لينتق�س من م�ستوى مقايي�س النامو�س ،حيث اإن تبعيته تعني
احلياة وف ًقا للمقايي�س التي تن�س عليها كلمة اهلل.
عندما ننظر اإىل اأبعد من هذه الأعداد� ،سرنى العديد من املبادئ عن الرب
ونقدر بقية تعاليم ي�سوع يف
والنامو�س التي علينا اأن ندركها كي نفهم
ِّ
املوعظة على اجلبل.
التو�سع فيه ،وكان يوؤكد
♦ مل يهدف ي�سوع اإىل تطوير النامو�س اأو
ُّ
دائما اأن الرحمة تاأتي قبل الأعراف والتقاليد (متى:12 ،13–9 :9
ً
.)20-1 :15 ،14–1
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♦
♦

♦

♦
♦

حري�سا على حفظ النامو�س واإمتامه (،17 :5 ،11–1 :4
كان ي�سوع
ً
.)4 :8
اإمتام ي�سوع للنامو�س نتج عنه عهد جديد .لقد تنباأ النامو�س
والأنبياء حتى ع�رش يوحنا فقط (متى .)13-11 :11واملبداأ الذي
يحكم احلياة امل�سيحية هو مبداأ غري خا�سع للنامو�س .على الرغم
من اأن الرب امل�سيحي لي�س جمرد ا�ستمرار لتفا�سيل النامو�س ،اإل اأن
التالميذ �سيتممون املبادئ التي يتاأ�س�س عليها النامو�س ب�سورة
غري مبا�رشة بل ويتفوقون عليها .اإن الرب امل�سيحي يفوق النامو�س؛
أثريا يف اإحداث التغيري.
لأن ُملك ي�سوع وحكمه هما اأكرث تا ً
امللك الذي يخ�سع له ال�سخ�س؛ حيث ي�سبح
تتطلب التلمذة تغري يف ُ
ي�سوع -ولي�س النامو�س -هو مركز حياة التالميذ .ل يذكر يوحنا
املعمدان النامو�س فيما طالب به ال�سعب .كما مل يذكره ي�سوع يف
و�سفه للحياة يف امللكوت (متى.)48-21 ،16–3 :5 ،12–7 :3
تركز بقية املوعظة على اجلبل على احلياة حتت «عني اهلل» ،وتو�سح
اأن احلكم يتاأ�س�س على كلمات ي�سوع الذي يخ�سع التالميذ له .من
يوجه ي�سوع حديثه اإىل التالميذ مبا�رش ًة
بداية املوعظة اإىل نهايتهاِّ ،
وياأمرهم مبطالبه ال�سخ�سية دون اأن ي�سري اإىل النامو�س.
الرب امل�سيحي – اأي احلياة باخل�سوع لي�سوع وحتت «عني اهلل»
التي ترى كل �سيء – هو اأ�سهل بكثري من اخل�سوع للنامو�س .ميكن
تلخي�س ُملك اهلل كله يف املبداأ الذي ين�س عليه (متى.)40–34 :22
الرب امل�سيحي ل يتقيد بقانون؛ لأن حموره هو �سخ�س .اإنه عالقة
حية مع ي�سوع .يو�سح (متى )20–18 :28اإنه يجب علينا اأن نعي�س
ح�سب كلمات ي�سوع ولي�س ح�سب مطالب نامو�س العهد القدمي.

يو�سح (متى )48–21 :5الفرق ال�سا�سع بني احلياة اخلا�سعة لي�سوع
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واحلياة اخلا�سعة للنامو�س .يتناول هذا اجلزء من ب�سارة متى �ستة جمالت
يف نطاق احلياة اليومية ،ويو�سح كيف يجب على التالميذ اأن يعي�سوا حتت
ُملك اهلل .تو�سح تعاليم ي�سوع اأن ملكه ال�سخ�سي حل حمل نامو�س مو�سى،
ومع هذا ميكن و�سف الرب الذي يدعو اإليه.
الغ�سب:

�سرنى يف كل جمال من املجالت ال�ستة كيف يعلِّق ي�سوع على النامو�س،
و�سنقارن بني ما يطالب به النامو�س وما يطالب به ملك ي�سوع .يتناول اجلزء
الأول (متى )26-21 :5و�سية حترمي القتل الواردة يف (خروج.)13 :20
اأو ًل :يبداأ ي�سوع كل قاعدة نامو�سية بعبارة «�سمعتم» .ثم يقابلها بالقاعدة
اجلديدة التي يعطيها والتي يبداأها بعبارة «اأما اأنا فاأقول لكم» .هذه املقابلة
كملة لبع�سها
التي يكررها ي�سوع �ست مرات ميكن فهمها بثالث طرق ُم ِّ
البع�س:
♦ �سمع التالميذ قب ًال ب�سورة غري مبا�رشة ،والآن يتحدث ي�سوع اإليهم
�سخ�سيا ب�سورة مبا�رشة.
ًّ
♦ مو�سى و�سع النامو�س ،اأما الآن فيتحدث ي�سوع ب�سلطة اأعلى.
♦ ف�رش الكتبة النامو�س واأ�سافوا له تراثهم الب�رشي ،اأما الآن فياأخذهم
ي�سوع اإىل املبادئ التي هي خلف النامو�س.
طب ًقا للنامو�س كان الفعل اخلاطئ ي�ستوجب العقابَ « .ل َت ْق ُت ْل َو َم ْن َق َت َل
احل ْك ِم» .ي�سري احلكم هنا اإىل الإجراءات الق�سائية التي
ون ُم ْ�س َت ْوجِ َب ْ ُ
َي ُك ُ
ي�سجلها (عدد )12 :35و(تثنية.)13–8 :17
لكن طب ًقا لي�سوعِ « :اإ َّن ُك َّل َم ْن َي ْغ َ�س ُب َع َلى اأَ ِخي ِه َب ِ
ون ُم ْ�س َت ْوجِ َب
اط ًال َي ُك ُ
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الَ :يا اأَ ْح َم ُق
ُْ
ون ُم ْ�س َت ْوجِ َب ْ َ
امل ْج َم ِع َو َم ْن َق َ
احل ْك ِمَ .و َم ْن َق َ
ال لأَ ِخي ِهَ :ر َقا َي ُك ُ
ون ُم ْ�س َت ْوجِ َب َنا ِر َج َه َّن َم».
َي ُك ُ
مو�س ًحا اأن امل�ساحلة العملية هي اأهم من ال�سجود.
ثم ي�ستطرد ي�سوع
ِّ
ل يجب على التالميذ فقط اأن يظهروا الرغبة يف امل�ساحلة ،لكن عليهم
وتوجه �سنع
توجه الوداعة
ُّ
اأن يبداأوا بامل�ساحلة .توؤكد هذه القاعدة على ُّ
ال�سالم.
تو�سح كل من (رومية )18–17 :12و(اأف�س�س )32–25 :4و(عربانيني:12
 )14و(1يوحنا )15 :3كيف طبقت الكني�سة هذه القاعدة يف تعاليمها
العملية .لقد طور ي�سوع النامو�س هنا باأربع طرق خمتلفة:
 .1جعله اأكرث قدرة على اإحداث التغيي

التالميذ ُمطا َلبون باأمور اأكرث بكثري يف نطاق امللكوت؛ فلي�س عليهم فقط
أي�سا المتناع عن الكراهية والغ�سب.
المتناع عن القتل ،بل عليهم ا ً

 .2جعله داخليًّا

والتوجهات ،كما يرتبط بالفعل
يرتبط حكم امللكوت بالكلمات والذكريات
ُّ
العملي للقتل.

 .3زاد من العقوبة

املخطئ اإىل املحاكم ال�سغرى يف
ُحتيل اأحكام النامو�س ال�سخ�س ُ
املخطئ اإىل جمل�س ال�سنهدرين
فيحيل ُ
مقاطعات الدولة .اأما حكم ي�سوع ُ
الذي ينعقد يف اأور�سليم ثم اإىل نار جهنم ،مما يو�سح اأن الأمور التي
يتحدث عنها هي اأمور اأبدية اأكرث جدية.
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غي الرتكيز
َّ .4

يتاأ�س�س امللكوت بكامله على �سخ�س ي�سوع نف�سه .اإن �سلطان واأ�سا�س هذه
دائما
املطالب اجلديدة هو له ،حيث ل ي�سري اإىل اأية �سلطة غري نف�سه ،موؤ ِّك ًدا ً
«اأنا اأقول لكم».
علينا اأ َّل نن�سى -يف �سياق فهمنا للفرق بني النامو�س وامللكوت -اأن
ي�سوع مل يا ِأت لينق�س النامو�س ،فهو مل ِ
يعط الإذن بالقتل .لكن مقايي�س
ملكوته َ�س َمت بكثري عن مقايي�س النامو�س القدمية.
ِ
الع َّ
فة:

يتناول اجلزء الثاين (متى )30-27 :5و�سي ًة اأخرى من الو�سايا الع�رش،
وهي الو�سية الواردة يف (خروج .)14 :20يقابل ي�سوع مر ًة اأخرى بني
الو�سية القدمية يف عبارة «�سمعتم» ،وو�سيته اجلديدة يف عبارة «اأما اأنا
فاأقول لكم».
يذكر ي�سوع اأو ًل القاعدة النامو�سية « َل َت ْزنِ » .ثم يعلن املقيا�س اجلديد
«ك َّل َم ْن َي ْن ُظ ُر ِاإ َىل ْام َراأَ ٍة ِل َي ْ�س َته َِي َها َف َق ْد َز َنى ب َِها ِيف َق ْل ِب ِه» .ثم ي�ستطرد
للملكوتُ :
مو�س ًحا اأنه علينا اأن نخطو خطوات عملية جادة نحو جت ُّنب اخلطايا
ي�سوع ِّ
وتوجهاتنا
اجلن�سية بالفكر والعمل .ومرة اأخرى يركز ي�سوع على اأفكارنا
ُّ
اأكرث مما ير ِّكز على اأفعالنا .يقول النامو�س« :ل تفعلها» .اأما امللكوت فيقول:
وتوجهه وبالتايل لن تفعلها».
«ليكن لك فكر ي�سوع
ُّ
تو�سح كل من (1كورنثو�س )20–13 :6و(2كورنثو�س)1 :7–14 :6
ِّ
أي�سا
و(2تيموثاو�س )22 :2كيف طبقت الكني�سة الأوىل هذا املبداأ .نرى هنا ا ً
اأن ي�سوع طور النامو�س بنف�س الطريقة التي طوره بها فيما يتعلق بالقتل.
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 .1جعله اأكرث قدرة على اإحداث التغيي

أي�سا باأكرث من جمرد المتناع عن الزنا ،حيث
التالميذ ُمطا َلبون هنا ا ً
أي�سا عن الأفكار ال�سهوانية.
عليهم اأن ميتنعوا ا ً

 .2جعله داخليًّا

والتوجهات ،كما يرتبط بالفعل العملي
يرتبط حكم امللكوت بالأفكار
ُّ
للزنا.

 .3زاد من العقوبة

ُيحيل احلكم هنا اإىل نار جهنم ،مما يوؤ ِّكد مر ًة ثاني ًة على اأن الأمور الأبدية
على املحك :ملكوت اأبدي ،مكافاآت اأبدية ،عقاب وخ�سارة اأبدية.

غي الرتكيز
َّ .4

يتاأ�س�س امللكوت بكامله على �سخ�س ي�سوع نف�سه؛ حيث اإن �سلطان واأ�سا�س
هذه املطالب اجلديدة هو له وحده .ل زال ي�سوع ل ي�سري اإىل اأية �سلطة غري
نف�سه؛ حيث ل ي�ست�سهد باأقوال �سخ�س اآخر لتاأكيد املبداأ الذي يعلنه .اإن كل
يوجهها اإىل تالميذه.
كلماته هي كلمات �سخ�سية ِّ

أي�سا اأن ي�سوع مل يا ِأت لينق�س النامو�س ويلغيه ،فهو
يجب اأن نوؤ ِّكد هنا ا ً
مل ِ
يعط اإذ ًنا بارتكاب الزنا .لكن مقايي�س ملكوته َ�س َمت بكثري عن مقايي�س
النامو�س القدمية ،وهي تفوق مقايي�س الكتبة والفري�سيني.
الزواج:

يقابل اجلزء الثالث (متى )32-31 :5بني �سماح النامو�س بالطالق
ي�رشح ي�سوع مرة اأخرى
كما ورد يف (تثنية )1 :24ونظرة ي�سوع للزواج.
ِّ
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بالو�سية القدمية يف عبارة «�سمعتم» .ثم يعلن و�سيته اجلديدة يف عبارة
«اأما اأنا فاأقول لكم».
يعدلها ب�سحب الت�رشيح
يعلن ي�سوع القاعدة النامو�سية عن الطالق ،ثم ِّ
الذي تعطيه .بد ًل من اأن ي�سمح ي�سوع بالطالق لكل �سبب ولأي �سبب ،يوؤ ِّكد
ي�سوع على وجوب دوام الزواج .ال�سبب الوحيد املقبول للطالق يف امللكوت
هو اخليانة الزوجية.
يختلف موقف ي�سوع من النامو�س يف هذا اجلزء عن موقفه منه يف
اجلزاأين ال�سابقني ،حيث يغري ي�سوع هنا القاعدة النامو�سية كما لو اأنه
يعترب قواعد العهد القدمي غري مالئمة للتلميذ الذي يعي�س حتت حكمه
ال�سخ�سي.
لكن ي�سوع مل ينق�س النامو�س بجعل فعل اخلطية اأ�سهل اأو بتقرير مبداأ اأقل
يف ال�سمو من القاعدة النامو�سية .كذلك يقرر ي�سوع املبداأ اجلديد بال�ستناد
اإىل �سلطته ال�سخ�سية هو فقط ،وهو مبداأ ي�سمو عن قاعدة النامو�س .ي�رشح
ي�سوع هذا الأمر يف (متى.)10–1 :19
ال�سدق:

ي�سف اجلزء الرابع (متى )37-33 :5اختالف ي�سوع مع جزء اآخر من
النامو�س وهو اجلزء املتعلق بال َق َ�سم يف (لويني )12 :19و(عدد)16–2 :30
و(تثنية.)24–22 :23

يقابل ي�سوع مرة اأخرى بني الو�سية القدمية يف عبارة «�سمعتم» وو�سيته
حت َن ْث
اجلديدة يف عبارة «اأما اأنا فاأقول لكم» .تقول الو�سية القدميةَ « :ل َ ْ
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يعدل ي�سوع هذه الو�سية عندما ياأمر تالميذه األ
ام َك»ِّ .
َب ْل اأَ ْو ِف ِل َّلر ِّب اأَ ْق َ�س َ
يحلفوا البتة يف اأي ظرف.
يطالب النامو�س بال َق َ�سم ،لكن ي�سوع مل مينع جمرد ال َق َ�سم الكاذب،
كما مل يق�رش ال َق َ�سم على بع�س احلالت .لكنه يطالب تالميذه بالكالم
الب�سيط امل�ستقيم يف كل الأوقات ،موؤ ِّك ًدا اأن َ« َما َز َاد َع َلى َذ ِل َك َف ُه َو ِم َن
ال�رشيرِ».
ِّ ِّ
نرى هنا مر ًة اأخرى اأن املبداأ الذي ُير�سيه ي�سوع له قدرة على التغيري
اأعظم من قدرة النامو�س .كما اأنه وا�سع التطبيق ،يتاأ�س�س على �سلطة ي�سوع
ال�سخ�سية ،واأي �سيء يخالفه هو من العدو .من املهم اأن نفهم هنا اأن ي�سوع
يقرر اأن التالميذ احلقيقيني لي�سوا يف حاجة اإىل اإعطاء ال َق َ�سم عندما ُيط َلب
منهم ذلك .ي�سوع نف�سه رف�س اأن يتحدث عندما ُو ِ�سع حتت َق َ�سم كما نقراأ يف
(متى.)64–63 :26
نرى يف (يعقوب )12 :5اأن الكني�سة الأوىل ا�ستمرت يف تعليم التالميذ اأن
يعي�سوا ح�سب تعاليم ي�سوع ولي�س ح�سب مطالب النامو�س اليهودي .ل يجب
اأن نق�رش تعاليم ي�سوع هنا على ق�سية ال َق َ�سم .عندما ياأمر ي�سوع تالميذه اأن
ومبا�رشا ،فهو يعالج ق�سايا املبالغة يف احلديث اأو
�رشيحا
يكون كالمهم
ً
ً
اإقرار حقيقة ما ب�سورة اأدنى من واقعها.
احلقوق:

يختلف ي�سوع اأكرث مع النامو�س يف اجلزء اخلام�س (متى)42-38 :5
الذي يتناول احلقوق املذكورة يف (خروج )24 :21و(تثنية)21–15 :19
و(لويني.)20 :24
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كما هو احلال يف كل الأجزاء ال�ستة ،يذكر ي�سوع مطالب النامو�س يف
عبارة «�سمعتم» ،وو�سيته اجلديدة يف عبارة «اأما اأنا فاأقول لكم» .يعطي
ني َو ِ�س ٌّن ب ِِ�س ٍّن» .ثم ي�رشح
ي�سوع اأو ًل
ني ب َِع ْ ٍ
«ع ْ ٌ
ملخ�سا ملا ورد يف النامو�سَ :
ً
اأن من يخ�سعون للملكوت ل ي�سعون نحو الثاأر والنتقام ممن اأخطاأ اإليهم.
ي�رشوا باأنانية على ا�سرتجاع حقوقهم .لكن عليهم-
على تالميذ امللكوت األ ُّ
يت�سفوا بالكرم والرحمة يف تعاملهم مع الآخرين.
بد ًل من ذلك -اأن َّ
اأقوال ي�سوع يف الأعداد من  39اإىل  42هي اأكرث تعاليم ي�سوع خمالفة
لالأفكار واملبادئ ال�سائدة �سواء مبادئ النامو�س اليهودي اأو مبادئ الع�رش
احلديث .تو�سح لنا (رومية )21–17 :12اأن مبادئ ي�سوع هذه -ولي�س
مبادئ النامو�س -هي التي كانت الكني�سة الأوىل تتعلمها.
املحبة:

املحبة هي مو�سوع اجلزء ال�ساد�س والأخري (متى )47-43 :5من
املقارنة بني بر ي�سوع وبر النامو�س .ترد يف هذا اجلزء اآخر مقابلة بني
عبارتي «�سمعتم» و «اأما اأنا فاأقول لكم».

ي�سري ي�سوع هنا اإىل (لويني .)18 :19لكن اجلزء الثاين من �سوؤاله لي�س
�رشع
من النامو�س .رمبا يحث النامو�س على املحبة النتقائية ،لكنه ل ُي ِّ
الكراهية .رمبا ي�سري ي�سوع هنا اإىل تراث القرن الأول للكتبة الذي اأُ�سيف اإىل
�سموا من القاعدة
النامو�س .على اأية حال ،يعطي ي�سوع قاعد ًة جديد ًة اأكرث ًّ
النامو�سية ،حيث يحث تالميذه على حمبة الكل مبن فيهم الأعداء .وهذه
قاعدة تتعدى مطالب النامو�س بكثري.
يو�سح
يف هذه الأعداد – كما يف (لوقا 36–27 :6وِّ – )37–25 :10
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ي�سوع اأننا مدعوون اإىل اأن نحب اأعداءنا ونبارك لعنينا و ُن ِ
ح�سن اإىل من
يكرهوننا ون�سلِّي من اأجل الذين ي�سطهدوننا وذلك حتى نكون اأبناء اأبينا
الذي يف ال�سماوات .اإننا ل نت�رشف هكذا لكي ن�سبح اأبناء هلل ،بل لأننا نتبع
توجهات اهلل .وهذه هي الطريقة التي تعامل بها ي�سوع مع اأعدائه ومع الذين
ُّ
اأظهروا له الكراهية وا�سطهدوه.
أخريا يقرر ي�سوع يف (متى )48 :5مقيا�س احلياة الذي يتوقعه من رعايا
وا ً
ملكوته .علينا اأن نكون كاملني كما اأن اأبانا كامل .علينا اأن نتمتع بالرب
امللكي – احلياة امل�ستقيمة  -الذي يليق باأبناء امللك.
يف كل هذا اجلزء من املوعظة على اجلبل (متى )48-21 :5راأينا كيف
يعدل النامو�س.
يو�سح ي�سوع
�سمنيا اأن من حقه ال�سخ�سي ومن �سلطته اأن ِّ
ًّ
ِّ
على �سبيل املثال:
ي�سدد النامو�س يف بع�س الأجزاء.
♦
ِّ
♦ يختلف ي�سوع مع النامو�س يف اأجزاء اأخرى.
♦ ي�سري ي�سوع اإىل �سلطانه على النامو�س.
داخليا للنامو�س.
عدا
♦ ي�سيف ي�سوع ُب ً
ًّ
هذه املحبة -كما يو�سح ي�سوع -هي قمة مطالب ملكوته ،كما اأنها
متاما مع جوهر النامو�س .ميكن اأن نرى هذه احلقيقة بو�سوح يف
تتفق ً
تو�سح كل تعاليم ي�سوع
(لوقا )28–27 :10و(متى 12 :7وِّ .)40–34 :22
يف بقية املوعظة على اجلبل هذه املحبة العامة ال�ساملة الكاملة التي متيز
توجهاته.
الأ�سخا�س الذين يخ�سعون مللكه ويعي�سون ح�سب ُّ
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التوجهات
عند درا�ستنا للموعظة على اجلبل ،راأينا كيف اأر�سى ي�سوع اأو ًل
ُّ
احلياتية التي يتوقع من تالميذه اخلا�سعني مللكه اأن يتبعوها (متى:5
 .)12-3ثم تناولنا رد فعل العامل نحو امللكوت ،والطريقة التي يجب على
تالميذ ي�سوع اأن يتعاملوا بها مع العامل (متى .)16-13 :5وبعد ذلك در�سنا
يتوج هذه الأجزاء الثالثة
العالقة بني امللكوت والنامو�س (متىِّ .)48-17 :5
مقيا�س احلياة الذي يتوقعه ي�سوع من رعايا ملكوتهَ « :ف ُكو ُنوا اأَ ْن ُت ْم َك ِ
ني
ام ِل َ
ات ُه َو َك ِ
او ِ
ام ٌل».
َك َما اأَ َّن اأَ َب ُ
ال�س َم َ
اك ُم ا َّل ِذي ِيف َّ
يبداأ الآن جزء جديد يقدم فيه ي�سوع �سور ًة للتالميذ الذين يعي�سون يف
العامل حتت «عني اهلل» – اأي باخل�سوع الكامل هلل وبالعتماد الكامل عليه.
يحدد ي�سوع يف (متى )5اخلطوط العري�سة ل�سخ�سية التالميذ وي�سف
الطريقة التي عليهم اأن يت�رشفوا بها يف املجتمع ،كما يرينا املقايي�س التي
يتوقع منا اأن نحيا وف ًقا لها.
لكن يف (متى ،)6يقدم ي�سوع �سور ًة للتالميذ الذين يعي�سون حياة امللكوت
دائما اأننا نحيا يف العامل يف ح�رشة اهلل الذي يرى كل �سيء
يف العامل .ويوؤكد ً
ول يخفى عليه �سيء .يدور الإ�سحاح ال�ساد�س حول عالقة التالميذ بالآب
بينما يعي�سون حتت ملك اهلل يف العامل .كما يتناول الإ�سحاح جانبني من
جوانب حياتنا .ير ِّكز الإ�سحاح يف (الأعداد )18–1على حياتنا الروحية.
ثم ير ِّكز يف (الأعداد )34–19على حياتنا اليومية املعتادة .يجب اأن ندرك
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اأن امللكوت ل يتعلق مبجرد جانب اأو اثنني من حياتنا بل بكل حياتنا ،حيث
يريد اهلل اأن ميلك عليها بالكامل.
اأ�سا�سيات احلياة الروحية يف امللكوت:

مل ِلك؛ فال ميكننا
احلياة يف امللكوت تعني الفح�س الدائم من ِق َبل ا َ
اأن نخفي �سي ًئا عن امللك بينما نعي�س يف ح�رشته .كما يجب اأن تكون
عالقتنا به عالقة حقيقة .تعلمنا املوعظة على اجلبل اأن كل اأفعالنا
واأفكارنا ،بل وكل دوافع قلوبنا ،هي مك�سوفة لروح اهلل الذي نحيا به.
ٍ
ٍ
ٍ
جديدة نحياها
حقيقة
حياة
رجاء يف
�سرنى فيما بعد كيف يعطينا هذا
ً
مبعونة اهلل لنا.
وير�سي املبادئ العامة
يقدم (متى )1 :6تعاليم ي�سوع عن حياتنا الروحية ُ
رت ُزوا ِم ْن اأَ ْن َت ْ�س َن ُعوا
«اح َ ِ
التي حتكم اجلزء الروحي من حياتنا يف امللكوتْ :
َ�س َد َق َت ُك ْم ُق َّد َام ال َّن ِ
وك ْم َواإِ َّل َف َل ْي َ�س َل ُك ْم اأَ ْج ٌر ِع ْن َد اأَبِي ُك ُم ا َّل ِذي ِيف
ا�س ِل َك ْي َي ْن ُظ ُر ُ
او ِ
ات».
ال�س َم َ
َّ
توازن �سماوي

يبدو هذا العدد للوهلة الأوىل ُخما ِل ًفا ملا قاله ي�سوع يف (متى .)16 :5اإن
اأعمالنا يجب اأن ت�سيء اأمام النا�س .لكنه يقول هنا يف (متى )1 :6اإن اأعمال
برنا ل يجب اأن تظهر للنا�س .اإن كان كل ما نفعله ،نفعله يف ال�رش من خلف
باب مغلق ،فكيف �سريى النا�س النور؟
يو�سح قول امل�سيح الأول اأنه يجب اأن ت�سيء اأعمالنا اأمام النا�س كي
ميجدوا اأبانا الذي يف ال�سماوات .اأما قوله الثاين فيوؤكد اأنه ل يجب اأن نقوم
ِّ
باأعمال الرب اأمام النا�س كي ل ينظرونا .ول تناق�س بني القولني ،حيث
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يعرب كالهما عن نف�س ال�سيء لكن بدافعني خمتلفني .يجب اأن يعي�س التالميذ
ِّ
بطريقة جتعل النا�س ميجدون اهلل عندما يرون حياتهم ،لكن عليهم اأ َّل يقوموا
بفعل اأي �سيء بغر�س جذب النتباه لأنف�سهم .يجب األ نرغب يف اأن يالحظ
يت�سف به
النا�س اأفعالنا .لكن علينا اأن نتحلى بتوا�سع اإنكار الذات الذي َّ
الروح القد�س.
جميعا نوعني مت�سادين من الإغراءات :اإما الولع بالتفاخر
نواجه
ً
كثريا باإظهار
والتباهي اأو اإيثار التوحد والنعزال .يهتم بع�س امل�سيحيني ً
متاما عن
جدا من الذات لذا ينعزلون ً
كل ما يفعلونه ،والبع�س الآخر يخافون ًّ
العامل .لكننا نحتاج اإىل توازن �سماوي بني هذين النقي�سني.
اإذا نظرنا اإىل تعاليم ال�سيد امل�سيح هنا على اأنها «مزيد من القواعد»
ف�سنخطئ يف تنفيذها ،لكن اإذا فهمنا املبداأ الذي ُير�سيه ،وع�سنا مبا يتفق
مع ُملكه ال�سخ�سي ،ف�سنتخل�س من النفاق .اإننا مدعوون اأن جنذب انتباه
ميجدوا اهلل .لكن علينا اأن نتجنب جذب النتباه اإىل
النا�س اإىل ما نفعله كي ِّ
اأنف�سنا بكل الطرق.
اإر�ساء اللـه

ظاهريا حرية الختيار بني اإر�ساء
يعطينا العدد الأول من اإ�سحاح 6
ًّ
النا�س واإر�ساء اهلل .يتجه كثريون منا نحو اإر�ساء الآخرين؛ لأننا نريد
يف الأ�سا�س اأن نر�سي اأنف�سنا .اإننا نريد اأن نر�سي النا�س كي ندفعهم نحو
مدحنا وروؤيتنا بطريقة اأف�سل.
�رشا يف الأ�سا�س؛
وعليه ،ميكن للفعل الذي يبدو �سا ً
حلا يف الظاهر اأن يكون ًّ
موجه من الذات ويتمحور حولها .مييل الإن�سان بطبيعته اإىل املدح ممن
لأنه َّ
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حوله اأكرث من ميله اإىل املدح من ِق َبل اهلل .لكن ي�سوع يقول اإن هدف تالميذه
الوحيد يجب اأن يكون اإر�ساء اهلل.
اهلل يرى كل �سيء

يجب اأن يكون هدف حياتنا الرئي�سي هو اإر�ساء اهلل وحده يف كل
�سيء .وعندما يكون هذا هو هدفنا باحلقيقة� ،ستكون حياتنا خا�سعة
مللك اهلل.
ُ

اإننا نتبع ي�سوع الذي كان اإر�ساء اهلل هو هدف حياته .لقد عا�س ي�سوع
أبدا
كلية من اأجل اهلل .وكانت كل اأقواله واأفعاله من الآب .مل ي�سع ي�سوع ا ً
احتياجاته اأو م�سيئته اأو ًل .يو�سح لنا (مرق�س 37–31 ،24 :7و–22 :8
 )26كيف كان هدف ي�سوع اأن يعمل دون اأن يالحظه اأحد .مل يكن ي�سوع
مهتما مبا يقوله النا�س عنه؛ لأنه عا�س من اأجل جمد اهلل فقط .اإذا كان هدفنا
ًّ
الوحيد هو اأن نعي�س ونعمل من اأجل اهلل وحتت ُملكه -دون اأن نهتم مبا
يقوله النا�س عنا -ف�سنكت�سف كم هو �سهل اأن نعي�س ح�سب املبداأ الذي اأعلنه
ي�سوع يف (متى.)1 :6
ويرتتب على ذلك اأن التالميذ الذين يعي�سون حتت حكم اهلل� ،سيعي�سون
أي�سا حتت عينيه .اإن اهلل يرى كل اأفكارنا واأعمالنا .ول يوجد اأي �سيء
ا ً
نفكر فيه اأو نقوم به يخفى عن اهلل .ول يوجد اأي مكان ن�ستطيع اأن نختبئ
دائما «اهلل معنا».
فيه ً
دائما يف ح�رشته؛ لأنه ً
بعيدا عن عينيه .اإننا نعي�س ً
حتما اإن اأدركنا هذه احلقيقة الرائعة اأو رمبا املخيفة.
�ستتغري حياتنا ً
هناك الكثري من التظاهر واخلزي يف الطريقة التي نتحدث بها عن اأنف�سنا
اأمام الآخرين .لكن اهلل يراقب وي�سجل كل �سيء .ي�ستند كل ما يحتويه هذا
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وتكرارا
رارا
ً
اجلزء من املوعظة على اجلبل اإىل هذه احلقيقة .يذ ِّكرنا ي�سوع ِم ً
يف هذا اجلزء اأن اهلل هو «اأبونا الذي يرى يف اخلفاء».
مكافاآت �سماوية

اإذا فعلنا ال�سيء ال�سحيح بالدافع ال�سحيح ف�س ُنكا َفاأ من ِق َبل اهلل .هذا مبداأ
كثريا فيما �سبقَ .ي ِعدنا اهلل باملكافاأة
اأ�سا�سي من مبادئ امللكوت لحظناه ً
اإن نحن اأر�سيناه .اأما اإن مل ُن ِ
ٍ
بطريقة ما.
ر�سه ف�سيحكم علينا

نقراأ يف (عربانيني )2 :12اأن ي�سوع احتمل ال�سليب م�ستهي ًنا باخلزي من
اأجل ال�رشور الذي و�سعه ن�سب عينيه .كما نقراأ يف (عربانيني)26–23 :11
جزئيا باملكافاأة التي كان �سينالها.
مدفوعا
اأن مو�سى كان
ً
ً
يعلِّمنا العهد اجلديد الكثري عن املكافاآت املختلفة التي �سيوزعها اهلل على
التالميذ .لذا ،علينا اأ َّل نخجل عندما ن�سعها اأمام اأعيننا ونعمل من اأجلها.
جدا يف هذا ال�سياق.
(2كورنثو�س )10–9 :5هي ن�س حيوي ًّ
علينا اأن نالحظ اأن ي�سوع يوؤ ِّكد اأن اهلل لن يكافئ هوؤلء الذين يطلبون
ن�سب على
مكافاأ ًة من النا�س .وهذا تاأكيد ُمط َلق عام .لو اأن اهتمامنا َي َ
تقدير النا�س لعبادتنا ،فلن نح�سل على �سيء من اهلل .ولو كنا نهدف
اإىل تقديرهم لأعمال خدمتنا وواجباتنا ،فلن نح�سل على �سيء من اهلل.
لو طلبنا اأي اهتمام اأو �سكر اأو مديح من النا�س ،ف�سيكون هذا هو كل ما
نح�سل عليه.
بعد اأن و�سع ي�سوع املبادئ العامة للملكوت يف (متى ،)1 :6بداأ يف تطبيق
هذه املبادئ فيما يتعلق بثالثة جوانب من جوانب حياتنا الروحية وهي:
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العطاء وال�سالة وال�سوم .ويف كل مرة يقارن ي�سوع بني الطريقة اخلاطئة
والطريقة ال�سحيحة لعبادة اهلل.
خ�سي�سا
�سممة
ً
♦ ل يجب علينا اأن نعبد اهلل كاملرائني – اأي بطريقة ُم َّ
جلذب انتباه النا�س.
♦ لن تكون لنا اأية مكافاأة اإن عبدنا كاملرائني.
♦ علينا اأن نعبد يف اخلفاء دون اأي عر�س ملا نفعله اأمام النا�س.
♦ علينا اأن نعبد ،عاملني اأن اهلل يرانا.
♦ �سيكافئنا اهلل اإن عبدنا بهذه الطريقة.
العطاء بح�سب اللـه:

العطاء هو اأول مثال يذكره ي�سوع عن احلياة الروحية يف امللكوت .يو�سح
حقيقيا .ي�ستخدم
ي�سوع لتالميذه يف (متى )4–2 :6كيف يكون عطاوؤهم
ًّ
ي�سوع هنا الكلمة اليونانية « »eleemosuneالتي تعني «عمل رحمة» .ل
يتحدث ي�سوع فقط عن اإعطاء املال ،لكنه يتحدث عن م�ساعدة الآخرين على
نطاق اأو�سع بكل الطرق .وهذا يت�سمن اإعطاء املال والوقت والنتباه وما اإىل
ذلك.
ل تعلن عطاءك لالآخرين

الأ�سلوب اخلاطئ للعطاء يتمثل يف اإعالنه اأمام الآخرين .ير�سم ي�سوع
ي�سوت اأمامهم بالبوق،
�سخ�سا
�سور ًة تثري ال�سحك لأنا�س ي�ستاأجرون
ً
ِّ
ُمعلنني «هلم انظروا ما قد فعلنا».
بالطبع �سيعلن القليلون عن عطائهم بهذه ال�سورة ال�سارخة ،لكن معظمنا
يعلن عن عطائه ب�سورة اأكرث ذكاء .رمبا يكون «ا�سرتاكنا يف ال�سالة
والت�سبيح» هو الإ�سدار احلديث لبوق القرن الأول .اإن مبداأ امللكوت وا�سح
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و�رشيح وهو «ل اإعالن لالآخرين» .اإن اتبعنا هذا املبداأ ،فقد ح�سلنا على
رجوة.
املكافاأة ا َ
مل َّ
ل تعلن عطاءك لنف�سك

ون َ�س َد َق ُت َك
يقول ي�سوع ا ً
أي�ساَ « :ف َال ُت َع ِّر ْف ِ�س َما َل َك َما َت ْف َع ُل َميِي ُنكِ .ل َك ْي َت ُك َ
اخل َفا ِء» .مما يعني اأنه ل يجب حتى اأن نعلن عطاءنا لأنف�سنا – اأي يجب
ِفـي ْ َ
اأ َّل ندون مالحظة مبا فعلنا ونحفظه يف ذاكرتنا .ينبغي اأ َّل نحتفظ بح�ساب
داخلي ملا فعلناه لالآخرين وهلل.

يجب علينا فقط اأن نت�رشف كيفما يحركنا اهلل ويقودنا ،ثم نن�سى ما
فعلناه بعد ذلك .يجب اأن تكون لدينا حمبة نحو اهلل والآخرين لدرجة جتعل
ل وقت لدينا لنفكر يف اأنف�سنا .هذه طريقة عملية للتعبري عن كوننا م�ساكني
بالروح وودعاء ،اأموا ًتا عن ذواتنا .واحلقيقة الرائعة هي اأن الآب يرى ما
نفعله يف اخلفاء ويحفظه كي يكافئنا عليه.
ال�سالة بح�سب اللـه:

يتعلق املثال الثاين الذي اأعطاه ي�سوع عن احلياة الروحية يف
امللكوت بال�سالة .يو�سح ي�سوع لتالميذه يف (متى)15–5 :6
كيف تكون �سالتهم حقيقية .ي�ستخدم ي�سوع هنا الكلمة اليونانية
�سيوعا للتعبري عن
« »proseuchomaiوهي اأكرث الكلمات اليونانية
ً
معنى ال�سالة ،كي يو�سح للتالميذ اأنه يتحدث عن ال�سالة مبعناها
الوا�سع.
ل ت�ستعر�ص يف ال�سالة

مرة ثانية يقارن ي�سوع بني الطريقة ال�سحيحة والطريقة اخلاطئة لعبادة
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للم�سلِّي ،ول تر ِّكز
اهلل .تر ِّكز الطريقة اخلاطئة لل�سالة على جذب النتباه ُ
قدم له ال�سالة.
على من ُت َّ
ير�سم ي�سوع �سور ًة ملن ي�س ُّلون بطريقة جتعل الآخرين يعرفون اأنهم اأنا�س
م�س ُّلون .وكما هو احلال مع العطاء ،يعلن البع�س عن �سلواتهم بطريقة
جدا ،بينما يعلن عنها البع�س الآخر بطريقة ماكرة .العديد من
�رشيحة ًّ
أ�سياء ت�سمن انبهار الآخرين ب�سلواتهم.
التالميذ يقولون ويفعلون ا ً
ل يقول ي�سوع اإن هذه الطريقة تلغي �سلواتنا اأو متنع �سماع اهلل وا�ستجابته
لها .لكنه يقول اإن ا�ستح�سان النا�س هو كل ما �سنجنيه من ورائها .كما
�سنفقد مكافاأة ال�سماء.
ل ت�سع �سالتك يف قالب ُحم َّدد

يعلِّمنا ي�سوع اأن نتجنب التكرار الباطل بينما ن�سلي ،وهو ل ي�سري فقط اإىل
�سارما يف
نظاما
رارا
ً
وتكرارا .يتبع كثريون منا ً
ً
من يقولون نف�س ال�سالة ِم ً
ال�سالة ،مما يعني اأننا ن�سينا ملاذا ن�سلي وما الذي ن�سلي لأجله.
ال�سالة هي توا�سل مع اهلل وحمادثة مع الآب .اإذا التفتنا اإىل �سكل
الكلمات التي نقولها يف ال�سالة ،ف�سنفتقد تلقائية العالقة احلميمة مع اهلل
التي تعطيها لنا ال�سالة احلقيقة .وهذا خطر ناجت عن ال�سلوات الطق�سية
املو�سوعة وال�سلوات التي نقولها بال تفكري ول حت�سري؛ حيث من ال�سهل
هنا اأن نتبع عاداتنا ونفقد توجيه الروح.
ل يريدنا اهلل اأن نقي�س �سلواتنا بالوقت الذي نق�سيه يف ال�سالة اأو بنوع
الكلمات التي ن�ستخدمها اأو بالطريقة التي ن�سلي بها اأو بطول �سالتنا .لكن
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اإذا �سلينا يف اخلفاء كما ياأمرنا اهلل ،ف�سي�ستجيب اهلل �سلواتنا و�سيكافئنا
الآب.
ليكن هدفك التقرُّب اإىل اللـه

تبداأ طريقة ي�سوع ال�سحيحة لعبادة اهلل بال�سالة باإدراك اأننا نتقرب بها
اإىل اهلل .عندما يكون لهذا الهدف ال�سيادة� ،سيحدث كل �سيء ح�سبما هو
رتب له.
ُم َّ

يقول ي�سوع يف (عدد )6اإنه ينبغي اأن نر ِّكز على �سخ�س اهلل ونن�سى كل
حرفيا على اأنف�سنا .لكن املق�سود هو
�سيء اآخر .اإننا غري ُمطا َلبني اأن نغلق
ًّ
اأن نغلق على كل اأفكارنا حول اأنف�سنا كي نر ِّكز بالتمام على توا�سلنا مع
ن�سب تركيزنا على �سخ�س اهلل� ،سنعرف اأننا ن�ستطيع اأن نقرتب
اهلل .عندما َي َ
اإليه يف ثقة مطالبني بكل الوعود الكتابية عن ال�سالة .يقدم لنا اجلزء الأول
الفعالة» �سور ًة كتابي ًة كامل ًة عن
من �سل�سلة «�سيف الروح» بعنوان «ال�سالة َّ
القرتاب من اهلل يف ال�سالة وعن اأنواع ال�سالة املختلفة.
اتبع مثال ي�سوع

عاما لل�سالة ولي�س �سالة ثابتة ن�سليها
إطارا ً
تعطي (الأعداد )13–9ا ً
وتكرارا .اأخربنا ي�سوع اأ َّل نكرر اأنف�سنا يف ال�سالة .ومع ذلك يكرر
رارا
ً
ِم ً
دائما.
بع�س املوؤمنني هذه ال�سالة ً
ل يريدنا ي�سوع اأن ن�سلي كاملرائني بالطريقة التي و�سفها يف الأعداد من
 5اإىل  .7كما اأنه ل يريدنا اأن ن�سلي كي نح�سل على مدح من النا�س ،ول اأن
طولة .كما اأو�سح اأن اهلل الذي ن�سلي اإليه يعرف
ن�سلي على املالأ �سلوات ُم َّ
كل احتياجاتنا م�سب ًقا لذلك ل يحتاج اأن ن�رشح له ظروفنا.
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لكنه اأرادنا اأن ن�سلي «هكذا» ،فال�سالة الربانية هي منوذج ال�سالة الذي
قدمه لنا .اإنها كالهيكل العظمي الذي علينا اأن نك�سوه نحن باللحم .وعندما
ن�سلي ،نقدم من خالل النقاط التي تتناولها التفا�سيل اخلا�سة املتعلقة
مبوقفنا نحن.
♦ اأبانا
اإنها �سالة �سخ�سية وجماعية يف ذات الوقت .اإنها �سخ�سية يف
الأ�سا�س ،ومع ذلك ت�ستخدم ال�سمري الدال على اجلمع .وهي تذ ِّكرنا
نتحد مع بع�سنا البع�س عندما ن�سلي.
باأن َّ
نفهم من هذه العبارة اأنه عندما ن�سلي ،علينا اأن نذ ِّكر اأنف�سنا
بعالقتنا مع اهلل من خالل الإميان بامل�سيح ،وكذلك بعالقتنا مع
الآخرين .علينا اأن نخرب اهلل يف ال�سالة ماذا تعني هذه الأبوة لنا
واأن ن�سكره من اأجلها.
♦ الذي يف ال�سماوات
ال�سماء هي م�سكن اهلل .يجب اأن ندرك عندما ن�سلي اأن اهلل على عر�سه
متح ِّكم يف كل �سيء .وميكننا اأن نطلب منه اأن ي�ساعدنا كي ندرك
عظمته وح�سوره اأكرث.
♦ ليتقد�س ا�سمك
تذ ِّكرنا هذه العبارة اأنه علينا اأن ن�سلي كما �س َّلى ي�سوع يف
(يوحنا ،)17اأي اأن ن�ساأل اهلل اأن يعلن جمده وا�سمه القدو�س بطرق
معينة .اإن اهلل اأب �سالح ُي َ�رش باأن يعطينا عطايا ح�سنة .وهو يعلن
عن �سفاته من خالل اأ�سمائه املتعددة.
من اجليد عندما ن�سلي اأن ندعو اهلل بال�سم الذي ينا�سب �سالتنا.
امل ِ
ر�سد ،اخلالق،
املعطيُ ،
على �سبيل املثال :ال�سايفُ ،
املخلِّ�سُ ،
الراعي وهكذا.
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♦

♦

♦

♦

ليا ِأت ملكوتك
تذ ِّكرنا هذه العبارة اأن ن�سلي من اأجل اأن يثبت اهلل ُملكه بتو�سيع
�سجودا لي�سوع امل�سيح،
دائرة �سلطانه ،بينما يحني النا�س ركبهم
ً
مللك امل�سيح .عندما نطلب من اهلل اأن يوؤتي
وبينما نخ�سع نحن ُ
ملكوته ،فنحن نطلب منه تنفيذ اإرادته يف مواقف حياتنا التي
ن�سلي لأجلها.
لتكن م�سيئتك كما يف ال�سماء كذلك على الأر�س
عندما ياأتي ملكوت اهلل ت�سبح اأحوال ال�سماء هي اأحوال
الأر�س .بالطبع لن يحدث هذا ب�سورة كاملة اإل عندما ياأتي
امللكوت يف �سكل اإعالنه النهائي .لكن علينا يف الوقت احلايل
املع َلنة فيما يهمنا هنا على
اأن ن�سلي كي تتحقق م�سيئة اهلل ُ
الأر�س.
علينا اأن ن�سكر اهلل من اأجل اأنه يريد اأن ين ِّفذ م�سيئته هنا على الأر�س.
وعلينا اأن نثق اأن هذا �سيحدث بينما ن�سلي.
خبزنا كفافنا اأعطنا اليوم
تو�سح هذه اجلزئية اأنه ينبغي اأن ن�سلي من اأجل احتياجاتنا
ِّ
املادية اليومية ،فاهلل يريد اأن يح�سل اأولده على كل ما
يحتاجونه .لكن علينا اأن نفعل كل ما بو�سعنا كي نح�سل على
ما نريد.
كما علينا اأن ن�سلي من اأجل الأمور التي ل حول لنا ول قوة فيها.
ي�سدد الحتياجات عندما ن�سلي،
حينئذ �سنخترب حقيقة اأن اهلل ِّ
وعندما نقوم بدورنا بفعل ما ينبغي علينا فعله.
اغفر لنا ذنوبنا
نحتاج اأن ن�سلي من اأجل املغفرة الروحية من ِق َبل اأبينا ال�سماوي.
كما نحتاج اأن ن�سلي من اأجل املغفرة املادية من قبل دائنينا على
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الأر�س الذين ل يعرفون الرحمة والعدل .1لقد ح�سلنا على املغفرة
الق�سائية لأننا موؤمنون ُخم َّل�سون .ومع ذلك نحتاج اإىل تطهري
وتنقية يومية كي نحافظ على عالقتنا ال�سخ�سية مع اهلل.
كما هو احلال مع اخلبز اليومي ،نح�سل على مغفرة الذنوب بال�سالة
وبفعل ما ينبغي علينا فعله .ينبغي علينا اأن ن�سلي فقط من اأجل
الأمور التي ل ن�ستطيع حتقيقها لأنف�سنا كي ي�سدد اهلل الحتياج اأو
كي ي�ساعدنا على توفريه من خالل ما يتيحه لنا من م�سادر.
للمذنبني اإلينا
♦ كما نغفر نحن ا ً
أي�سا ُ
يقول ي�سوع �رشاح ًة اإن الآب مينع املغفرة عن الذين يرف�سون اأن
يغفروا لالآخرين.
♦ ول ُت ِ
دخلنا يف جتربة
تعلمنا هذه العبارة اأن ن�ساأل اهلل اأن يحفظنا من ال�سقوط يف اخلطية،
واأن ي�ساعدنا كي ننت�رش على التجارب التي منر بها يف حياتنا.
جننا من ال�رشير
♦ لكن َ ِّ
يعتمد الكثريون عند ترديد ال�سالة الربانية على ترجمة (The
 )Great Bibleوهي اأقدم من ترجمة ( .)King Jamesلكن هذه
«جننا من ال�رش»
الرتجمة تخطئ يف �سياغة هذه العبارة حيث تقول َ ِّ
( )deliver us from evilولي�س «من ال�رشير» (from the evil
جميعا نواجه معارك روحية ونحتاج اأن ن�سلي كي
 .)oneاإننا
ً
يخلِّ�سنا اهلل من هجمات العدو.
معنى عبارة «اغفر لنا ذنوبنا» في اللغة اإلجنليزية هو ()forgive us our debts
1
وعندما يقول الكاتب أنه يجب أن نصلي من أجل املغفرة املادية من ِق َبل دائنينا فهو يعتمد
على معنى كلمة ( )debtsفي اإلجنليزية والتي تعني «ديون» بالطبع ال يظهر هذا املعنى في
الترجمة العربية التي تستخدم كلمة «ذنوب» .وإن كانت اإلجنليزية تستخدم كلمة «دين»
فاملقصود هو مديونيتنا بالذنوب وليس باملال.
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امللك والقوة واملجد اإىل الأبد .اآمني
♦ لأن لك ُ
تنتهي �سالة ي�سوع النموذجية بعبارة ماأخوذة من (1اأخبار
الأيام )12–11 :29وهي عبارة تفي�س بالت�سبيح والن�رشة .ميكننا
اإ ًذا اأن نختم �سالتنا باأن ن�سكر اهلل على قوته ون�رشته يف مواقف
عينه �سلينا اإليه من اأجلها.
ُم َّ
ال�سوم بح�سب اللـه:

يرتبط املثال الثالث الذي يعطيه ي�سوع عن احلياة الروحية يف امللكوت
يو�سح لتالميذه يف (متى )18–16 :6كيف يكون �سومهم
بال�سوم .وهو ِّ
�سحيحا .تع َّلق مثال ي�سوع الأول بالطريقة التي ن�سنع بها اخلري مع
ً
الآخرين .وتعلق املثال الثاين بالطريقة التي نتوا�سل بها مع اهلل .اأما املثال
ندرب بها اأنف�سنا يف حياتنا الروحية .على
الثالث ،فيتعلق بالطريقة التي ِّ
الرغم من اأن كلمات ي�سوع تتعلق بال�سوم – اأي المتناع عن الطعام لتكثيف
أي�سا بالطريقة العامة التي نتعامل بها مع اأنف�سنا.
ال�سالة – اإل اإنها ترتبط ا ً

تن�س �رشيعة العهد القدمي على �سوم َفر�سي واحد فقط ي�سومه ال�سعب كل
�سنة يف يوم الكفارة .نقراأ عن ذلك ال�سوم يف (لويني 34–29 :16و:23
 .)32–27كما يو�سح (زكريا )19:8اأن اأربعة اأ�سوام اأخرى ُفر�ست بعد
عودة اليهود من ال�سبي.
نعلم اأن ي�سوع اأكمل اأو متم النامو�س والأنبياء .وهذا يعني اأنه ل يوجد الآن
�رش ًعا .لي�س معنى ذلك اأنه لي�س علينا اأن ن�سوم
�سبب يجعل ال�سوم ً
فر�سا ُم َّ
إمتاما لفر�س اأو ممار�س ًة لعمل من
بتا ًتا .بل يعني اأنه لي�س علينا اأن ن�سوم ا ً
اأعمال التقوى وال�سالح .مل َي ِدن ال�سيد امل�سيح ال�سوم يف (متى ،)7-5لكنه
اأدان ال�سوم لأغرا�س خاطئة.
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َ�سم من اأجل كبح ال�سهوات اجل�سدية
لت ُ

لي�س لل�سوم قيمة كو�سيلة ملنع ال�سقوط يف اخلطية ويف اأ�رش رغبات اجل�سد،
مقد�سني .ميكننا التغلب على اجل�سد فقط عن طريق قوة
فال�سوم ل يجعلنا َّ
الروح ،عندما ن�سلب اأهواءه املرتبطة بحياتنا القدمية غري امل�سيحية .مثل
هذا النوع من ال�سوم هو يف الواقع اإر�ساء للج�سد الذي ُي َ�رش با�ستعرا�س ما
�سمونها «روحانيات» اأمام الآخرين ،وهذا اأمر يدينه ي�سوع.
ُي ُّ

َ�سم من اأجل تزكية النف�ص
لت ُ

من الغباء اأن نعتقد اأنه بال�سوم اأو باأي عمل اآخر ميكننا احل�سول على
نعمة اهلل وبركته وا�ستجابته ل�سلواتنا .اإن نعمة اهلل هي نعمة جمانية ،وهو
ي�ستجيب �سلواتنا فقط من خالل �سخ�س ي�سوع امل�سيح وب�سبب عمله الكامل
على ال�سليب.

َ�سم من اأجل تعظيم الذات
لت ُ

كان الفري�سيون مييلون لال�ستعرا�س وجذب انتباه الآخرين ب�سومهم
وبكل ممار�ساتهم الدينية على وجه العموم .وكانوا ُيجربون النا�س على
النظر اإليهم ب�سومهم يومني يف الأ�سبوع .فكان �سومهم ما هو اإل ا�ستعرا�س
روحي .لكن ي�سوع اأدان مثل هذا ال�سوم وحتدث عن جمازاة من ي�سومون
انطـال ًقا من دوافع حقيقية .لو كان هدفنا من ال�سوم هو جذب انتباه
الآخرين اإلينا ،ف�سوف نفقد مكافاأتنا ال�سماوية.
ال�سوم من اأجل التعبي عن الندم واحلزن لرتكاب خطية ما

نرى يف (�2سموئيل )12–11 :1اأن ال�سوم هو تعبري عن احلزن والأ�سى.
أي�سا اأن يكون طريقة
ميكن اأن ياأتي ال�سوم كرد فعل ب�رشي طبيعي ،وميكن ا ً
للمثول اأمام اهلل وللتعبري عن الأ�سف العميق ب�ساأن بع�س الأ�سياء كما يف
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(نحميا .)4 :1ال�سوم يف هذه احلالة م�سموح به ومقبول وله بركاته التي
وردت يف (متى.)4 :5
ميكننا اأن نت�رشف بنف�س الطريقة اإزاء اأي موقف خطري متعلِّق ببلدنا اأو
بحالة الكني�سة اأو بنا كاأفراد .يرتبط هذا النوع من ال�سوم يف الكتاب بالنوح
طلبا لرحمته.
على ارتكاب خطية ما وباإذلل النف�س اأمام اهلل ً
تكفريا عن اخلطية ،لكنه ينبع من ال�سعور مبدى
اإن ال�سوم كفعل ل ُيع َت َرب
ً
خطورة ما ارتكبناه من خطية.
ال�سوم للتعبي عن اجلدية يف التعامل مع اللـه

يرتبط ال�سوم بال�سالة يف كل الكتاب املقد�س ،فال يكفي اأن ن�سوم فقط؛
حيث اإن الهدف من ال�سوم هو تكري�س وقت اأطول لل�سالة لإظهار جدية
الأمر الذي ن�سلي من اأجله.
فعندما ن�سوم ،كاأننا نقول هلل« :يا رب اإن هذا الأمر الذي جعلني اأجثو
على ركبتي اأمامك هو اأهم بكثري من احتياجات ج�سدي الطبيعية للطعام
وال�رشاب» .تكمن قوة ال�سوم يف اأننا نقف اأمام اهلل مب�ستوى عميق من
عدا
قدر اهلل هذا الت�سميم الذي نقرتب به اإليه .ياأخذ ت�سميمنا هذا ُب ً
وي ِّ
اجلديةُ .
جديدا يف ال�سوم .يتحدث (اإ�سعياء )58عن قيود روحية وج�سدية واجتماعية
ً
حتلها قوة الروح القد�س بال�سوم.
ال�سوم من اأجل الربكة

وعد ي�سوع اأن الآب �سيجازي من يطلب وجهه ب�سدق وت�سميم ،ونقراأ يف
(متى )18 :6اأن هذه املجازاة تتطلب ال�سوم بالطريقة التي ر�سمها اهلل.
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نابعا من قلب نقي واإن كانت
يتمتع ال�سوم بقوة تقربنا من اهلل اأكرث ،اإن كان ً
مقد�سة .يوؤ ِّكد (يعقوب )10 :4و(اإ�سعياء )31 :40على هذا املبداأ.
دوافعه َّ
اإذا كان هدفنا الأ�سا�سي هو اإر�ساء اهلل ومتجيده ،فلن جند �سعوب ًة يف
فهم مبداأ ال�سوم .كما لن نقلق ب�ساأن نظرة الآخرين لنا ،اأو ن�سعر باحتياجنا
لل�سلوك مثل املرائني يف (عدد )16كي نبهر الآخرين بروحانياتنا.
عندما نعي�س حتت ُملك اهلل ،لن نحتاج اإىل قواعد ُتخربنا كيف ن�سوم
اأو ماذا نلب�س اأو كيف ن�سلي وما اإىل ذلك؛ فاإن اهلل نف�سه �سيتحدث اإلينا
مبا�رش ًة و�سيقودنا يف كل ما نفعل .عندما يكون اهلل هو �سغلنا ال�ساغل – اأي
ٍ
با�ستقامة اأمامه – ف�سنعرف اأننا يف
يكون اهتمامنا هو اأن نر�سيه ونعي�س
اأيد اأمينة .والذي يرى كل ما نفعله يف حياتنا الروحية يف اخلفاء� ،سيجازينا
عالني ًة يف اليوم العظيم الآتي.

122

اجلزء السابع
الحياة المادية في الملكوت
ير�سم ي�سوع يف (متى )5خطوط �سخ�سية التلميذ احلقيقي ،وي�سف كيف
عليه اأن ي�سلك يف املجتمع .كما ير�سي املقايي�س التي يتوقع من تالميذه اأن
يعي�سوا مبقت�ساها .اأما يف (متى )6فيقدم �سور ًة عن احلياة وف ًقا ملبادئ
ملكوته يف العامل .وقد لحظنا اأن الفكرة الرئي�سية يف الإ�سحاح ال�ساد�س هي
عالقتنا مع الآب ،حيث نعي�س يف العامل حتت ُملكه .بالإ�سافة اإىل ذلك ،تناولنا
يف اجلزء ال�ساد�س من هذا الكتاب الطريقة التي يتحدث بها (متى)18–1 :6
عن اجلوانب الروحية حلياتنا .هناك �سوؤال علينا اأن ن�ساأله لأنف�سنا با�ستمرار
فيما يتعلق بحياتنا الروحية وهو« :من الذي اأحاول اأن اأر�سيه اأو اأوؤثر عليه؟»
دائما وهي اأن اهلل
و «ما هو هديف؟» كما اأن هناك حقيقة علينا اأن نتذكرها ً
الذي يرى كل �سيء يراقبنا ويرى كل ما نفعله ونفكر به يف اخلفاء.
ننتقل الآن لفهم ما يقوله (متى )34–19 :6عن اجلانب املادي من
نوجهه لأنف�سنا
حياتنا اليومية العادية .تعطينا هذه الأعداد �سوؤا ًل يجب اأن ِّ
فيما يتعلق بحياتنا املادية وهو« :من هو �سيدي؟» و «من اأخدم؟» كما توؤ ِّكد
ٍ
دائما ،وهي اأن اهلل ل يقبل اأن يناف�سه اأحد يف
على
حقيقة علينا اأن نتذكرها ً
�سلطانه على حياة رعاياه.
املط َلقة ممن
كذلك ِّ
تو�سح هذه الأعداد اأن اهلل يريد الولء التام والثقة ُ
يعي�سون يف ملكوته .يتعلق هذا بق�سايا الربوبية ،امللكية ،احلكومة وجميعها
جدا للتلمذة .يتناول ي�سوع م�سكلتني اأو اإغراءين:
مهمة ًّ
123

ُمـلـك اهلل

♦ تو�سح الأعداد من  19اإىل  24اأنه ل ينبغي اأن نخدم العامل اأو نحبه.
♦ تقول الأعداد من  25اإىل  34اإنه ل ينبغي اأن نقلق ب�ساأن العامل.
من املهم اأن نرى كيف يعالج ي�سوع امل�سكلتني يف اإطار عالقتنا مع الآب.
اللـه اأم �سيطان اجل�سع؟

ون اأَ ْن َت ْخ ِد ُموا َّ َ
ال».
اهلل َو ْ َ
امل َ
يقول ي�سوع لتالميذه يف (متىَ « )24 :6ل َت ْق ِد ُر َ
الكلمة الآرامية التي ي�ستخدمها ي�سوع هنا مبعنى «املال» اأو «الرثوة» هي
« .»Mammonا�ستخدام ي�سوع لهذه الكلمة هنا يعني اأن املال يناف�س اهلل
على عواطفنا .وهو القوة التي حتاول اأن ت�سيطر علينا وت�ستعبدنا يف حني
اأنه ينبغي اأن نخ�سع هلل فقط.

هذا ل يعني اأن العمالت املعدنية والورقية هي �رش ،لكنه يعني اأن هناك
قوات روحية خلف ال�سكل املادي للرثوة .تعدنا هذه القوات اأن الرثوة وال ِغنى
هما الو�سيلة لل�سلطة واملن�سب والوجاهة الجتماعية وال�سيادة واحلماية.
املظ ِلمة بقوة تقب�س على حياة الكثريين .لكن ل يجب
تتمتع هذه القوات ُ
اأن يكون لها اأي �سلطان على حياة التالميذ .نفهم من ي�سوع اأن قوة املال
بعيدا عنه كي نعبد الإله احلي احلقيقي .اإن
هي اإله كاذب وعلينا اأن نتحول ً
رف�سنا الدائم للمال يف حياتنا املادية هو مطلب اأ�سا�سي للتلمذة.
ظاهريا تعطي احلرية وال�سلطة
تعطي الرثوة ال�سعور بالأمان ،وهي
ًّ
والطمئنان ،كما ي�سعى النا�س اإليها يف كل مكان بكل قوة .لكن اهلل يريد من
تالميذه اأن يجدوا اأمانهم وحريتهم وقوتهم واطمئنانهم يف �سخ�س امل�سيح
وحده .كما يريد منهم اأن يطلبوا امل�سيح وكنزه ال�سماوي بكل ما لديهم من
قوة .يقارن ي�سوع يف (الأعداد )21–19بني تخزين الكنوز على الأر�س
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�رشق
وتخزينها يف ال�سماء ،ويو�سح اأن الكنز الأر�سي ميكن اأن يف�سد ُ
وي َ
بينما الكنز ال�سماوي هو دائم وحمفوظ .ترينا تعاليم ي�سوع الأعم عن الرثوة
واملال كيف نطلب الكنز الأف�سل ونقاوم قوة املال.
مطالب التلمذة

وتكرارا اأن ي�سوع يطلب من النا�س اأن يرتكوا الكل ويتبعوه.
رارا
ً
ذكرنا ِم ً
ترك املال هو جزء من ترك الكل لتباع ي�سوع ،وجزء من التلمذة لي�سوع
واخلدمة معه .على �سبيل املثال:
♦ ترك لوي عامل املال لي�سبح تلمي ًذا لي�سوع (لوقا.)28-27 :5
♦ ترك �سمعان واأندراو�س ويعقوب ويوحنا عملهم وال�سيد الرائع الذي
ح�سلوا عليه لي�سبحوا تالميذ لي�سوع (لوقا.)11-1 :5
♦ وجد ال�ساب الغني -حافظ النامو�س -اأن اإغراء املال اأقوى من الوعد
باملرياث ال�سماوي (لوقا.)23-18 :18
♦ التعليمات التي اأعطاها ي�سوع لالثني ع�رش عندما انطلقوا للخدمة مل
يكن بها اأي اأثر للمال (متى.)10-7 :10
♦ كما اأعطى لالثنني وال�سبعني نف�س التعليمات (لوقا.)12-1 :10
الكنز ال�سماوي والكنز الأر�سي

يعطي ي�سوع تالميذه يف (متى )21–19 :6حرية الختيار ال�رشيح بني
الكنز الأر�سي والكنز ال�سماوي .وي�رشح يف (َ « )24 :6ل َي ْق ِد ُر اأَ َح ٌد اأَ ْن َي ْخ ِد َم
اح َد َو ُي ِح َّب ال َآخ َر اأَ ْو ُي َالز َِم ا ْل َو ِ
�س ا ْل َو ِ
اح َد َو َي ْح َت ِق َر
َ�س ِّي َد ْينِ لأَ َّن ُه ِاإ َّما اأَ ْن ُي ْب ِغ َ
ون اأَ ْن َت ْخ ِد ُموا َّ َ
ال».
اهلل َو ْ َ
امل َ
ال َآخ َرَ .ل َت ْق ِد ُر َ
من احلكمة بالطبع اأن يختار التالميذ الكنز ال�سماوي ،لكن قوة املال جتعل
من ال�سعب علينا اأن نقاوم اإغراء ال�سعي وراء الكنز الأر�سي .ي�رشح ي�سوع يف
125

ُمـلـك اهلل

(لوقا )34–33 :12كيف جنمع كنزنا ال�سماوي .كما نفهم اأن اأعمال العطاء
التي ي�سفها من �ساأنها اأن تدمر قوة املال يف حياتنا .اإن الإ�سحاح ال�ساد�س
جدا عن املال وال ِغ َنى احلقيقي .اإننا
ع�رش من ب�سارة لوقا هو اإ�سحاح مهم ًّ
ٍ
بطريقة جتعلنا ندخل
�ستعبد للمال اأن ن�ستخدم اأموالنا
مدعوون بد ًل من اأن ُن ّ
«امل�سكن الأبدي» ونح�سل على «الرثوة احلقيقية».
لقد ُاأع ِتق التالميذ احلقيقيون اخلا�سعون حلكم اهلل من عبودية املال.
وهم مدعوون لإثبات ذلك من خالل الأمانة يف الطريقة التي يديرون بها
ي�سجعنا ي�سوع اأن نعطي مثل
وكالتهم ،وكذلك يف العطاء ب�سخاء وحمبة اهللِّ .
اهلل يف (متى )42 :5و(لوقا .)38–30 :6حتدد هذه الن�سو�س الأعمال التي
يكافئها اهلل بالكنز ال�سماوي.
العني الب�سيطة والعني ال�رشيرة

يبدو لنا (عددا  )23–22للوهلة الأوىل وكاأنهما يعرت�سان تعاليم امل�سيح
عن املال .كما يبدو (عدد )24يف غري مكانه ال�سحيح ،فمن املفرت�س اأن
ياأتي مبا�رش ًة بعد (الأعداد .)21–19لكننا نعلم اأن هذا ل ميكن اأن يكون
�سحيحا .يرد (عدد )24بعد (عددي 22و )23كما يرد بعد (الأعداد)21–19
ً
ِ
ون اأَ ْن َت ْخ ِد ُموا َّ َ
ال» يتعلق بهذين العددين
ر
د
ق
ت
ل
«
ي�سوع
قول
لأن
اهلل َو ْ َ
امل َ
َ
ْ
َ
ُ َ
كما يتعلق بالعددين ال�سابقني لهما.

تر ِّكز (الأعداد )21–19على تكدي�س املال ،وو�سع قلوبنا على جتميع
الرثوة واملمتلكات املادية ،والجتاه القائل «هذه ملكي فالأفعل بها ما
اأريد» .اأما (عددا  22و )23فري ِّكزان على روؤية املال من خالل روؤية الأ�سياء
التي نريدها اأو نعتقد اأننا نحتاج اإليها .وكذلك على روؤيته بعقول ممتلئة
باأمور املال لدرجة اأنه ل يوجد بها ولو م�ساحة �سغرية لأمور اهلل.
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اإننا نخدم املال بو�سع ثقتنا يف الرثوة وفيما منلك ،وكذلك بالتفكري
دائما
امل�ستمر يف الأمور املادية وبروؤيتها بعني عقولنا ،حيث نحلم
ً
بالتغيري الذي �سيطراأ على حياتنا اإن امتلكنا هذا اأو ذاك .هذه الأعداد هي
الطريقة التي و�سف بها ي�سوع نظرتنا لالأمور املادية .يقول ي�سوع اإن هناك
طريقتني للنظر اإىل كل �سيء يف العامل:
♦ العني الب�سيطة – هذه هي عني التالميذ التي ترى الأ�سياء بطريقة
اهلل ،التي ترى كل �سيء على حقيقته دون ازدواج يف الروؤية.
♦ العني ال�رشيرة – هذه هي العني التي ل ترى الأ�سياء بو�سوح .بل
دائما ملونة بالأهواء وبال�سهوات العاملية.
تراها ً
يقول ي�سوع يف (عدد )21اإن قلوبنا توجد حيث توجد كنوزنا .وهو يو�سح
وتوجهنا
هنا اأن عقولنا تتاأثر بالكنز الذي يقدمه لنا املال .اإن نظرتنا
ُّ
الأخالقي ي�سوهه اأحيا ًنا فكر ي�سفي قيم ًة كاذب ًة على الأ�سياء املادية .وهذا
فكر يتجه اإىل قوة املال ولي�س اإىل اهلل للح�سول على الأمان والأمل .ما يقوله
بول�س يف (2تيموثاو�س )10 :4عن رفيق له يف اخلدمة ،يبني لنا كيف ميكن
اأن توؤثر الأمور املادية على خدمتنا .لالأ�سف ،ل يدرك الكثري من التالميذ
هذه احلقيقة؛ لأن عيونهم لي�ست حادة و�سافية مبا يكفي.
يح ِّذر ي�سوع تالميذه يف (لوقا )36–34 :21من خطورة اهتمامات العامل
اليومية التي تلهي التالميذ و ُتب ِعدهم عن اتباعه بالقرب الكايف .اإن الكنوز
الأر�سية قوية لدرجة اأنها ت�سيطر بالتمام على �سخ�سية الإن�سان .ي�ستخدم
العدو هذه الكنوز لينتزع قلوبنا وعقولنا واإرادتنا.
قلنا فيما �سبق اإن ما نفعله هو نتيجة ملا نفكر به .والآن ،نرى اأن كنزنا
هو ما ي�س ِّكل فكرنا .تنطبق هذه احلقيقة على كل جوانب حياتنا .كنزنا – اأي
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يحدد الطريقة التي
ال�سيء الذي له اأعظم قيمة وتقدير يف حياتنا – هو الذي ِّ
نفكر ونعمل بها.
حمبة اللـه وكراهيته

ما يقوله ي�سوع يف (متى )24 :6هو اأكرث ت�رشيحاته خطورةَ « :ل َي ْق ِد ُر
احد َو ُي ِح َّب ال َآخ َر َاأ ْو ُي َالز َِم
اأَ َح ٌد اأَ ْن َي ْخ ِد َم َ�س ِّي َد ْينِ لأَ َّن ُه اإِ َّما اأَ ْن ُي ْب ِغ َ
�س ا ْل َو َ
ا ْل َو ِ
ال» .يطالبنا كل من
اح َد َو َي ْح َت ِق َر ال َآخ َرَ .ل َت ْق ِد ُر َ
ون اأَ ْن َت ْخ ِد ُموا اهلل َو ْ َ
امل َ
املط َلق .تريد الأ�سياء
اهلل و�سيطان حمبة املال والكنوز الأر�سية بالولء ُ
العاملية املادية اأن ندين لها بالولء التام .تريدنا اأن ن�سعها فوق كل �سيء
يف حياتنا ،ويطالبنا اهلل باملثل.

تو�سح لنا كلمات ي�سوع يف (لوقا )22 :18و(متى )37 :10املطالب الكلية
ِّ
كليا هلل وحده .ول يجب اأن نعطي
للملكوت .يجب علينا اأن نخ�سع
ً
خ�سوعا ًّ
�سغريا يف قلوبنا ون�سمح له مبناف�سة اهلل على �سلطانه
اأي �سيء ولو مكا ًنا
ً
علينا .فالأمر كله يتلخ�س يف «اإما ...اأو .»...واأي حل و�سط غري مقبول .ل يدرك
معظم التالميذ اأن املادية اإمنا هي �سد اهلل .يعلم هوؤلء التالميذ اأن بع�س
الأنظمة القت�سادية التي تعادي اهلل ب�سورة وا�سحة ل تتوافق وامل�سيحية.
لكنهم ل يفهمون احلقيقة الكتابية التي تقول اإن كل اأ�سكال النزعة املادية
اإمنا هي اإحلادية يف الأ�سا�س.
يقول ي�سوع اإنه اإذا كان يف قلبنا اأي اأثر ملحبة املاديات ،فاإننا يف الواقع
نكره اهلل .هناك الكثريون والكثريون الذين يعتقدون اأنهم م�سيحيون ،حيث
يعبدون اهلل وي�سلون ويقراأون الكتاب املقد�س ،وي�سهدون اإىل اآخره .لكنهم
يف الوقت نف�سه يعي�سون من اأجل كنوز اأر�سية .يعلق (عدد )23قائ ًال:
ون».
« َف َّ
الظ َال ُم َك ْم َي ُك ُ
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اإن ق�سة الأ�سوريني يف (2ملوك )41–24 :17هي مثال ُم ِ
ده�س ملا يفعله
العديد من التالميذ اليوم .لقد خاف الأ�سوريون اهلل احلقيقي خو ًفا �ساد ًقا.
لكنهم ا�ستمروا يف عبادة األهتهم ،وحاولوا الدمج بني اتباع اهلل واتباع
األهتهم الوثنية «اإىل هذا اليوم».
ل ينبغي اأن ننده�س عندما ن�سل اإىل خامتة املوعظة على اجلبل يف
(متى .)23–21 :7اإنها النتيجة احلتمية لكلمات ي�سوع يف ( .)24 :6اإننا
اإما اأن نخدم اهلل اأو نخدم املال .فاإما اهلل ول مال اأو بع�س املال دون اهلل.
يعترب موؤمنون كثريون اأن حيوية حياتهم الروحية هي مقيا�س تكري�سهم
أي�سا باجلانب املادي حلياتنا .ميكننا اأن ن�سلي
هلل .لكن ي�سوع يهتم ا ً
ون�سوم ون�ساعد الآخرين .ومع ذلك نظل منبهرين باملال والكنز الأر�سي.
دائما ،فلن يكون لدينا وقت
لكن عندما ن�سع اهلل وملكه يف املرتبة الأوىل ً
لأمور املال و�سيطانه.
القلق اأم الإميان؟

يوؤكد ي�سوع يف (متى )24–19 :6على خطورة تكدي�س كنوز على
الأر�س وخطورة احلياة من اأجل املمتلكات املادية باأي درجة .اأما يف
(الأعداد )34–25فيوؤكد على عدم جدوى القلق ب�ساأن الأمور الأر�سية.
رمبا ل ميتلك بع�س التالميذ الكثري من الرثوة ،ومع ذلك يعي�سون يف قب�سة
دائما ب�ساأن امل�ساكل املادية يف حياتهم .ل ميانع العدو
املال؛ لأنهم يقلقون ً
اأن نقلق ب�ساأن الرثوة اأو اأن نكد�سها ،فالأمران �سيان بالن�سبة له .وكل ما يهمه
ركز ًة على املال ل على اهلل .اإن هدف العدو الوحيد هو اأن
هو اأن يجعل عقولنا ُم َّ
ي�ستت تركيز التالميذ بعي ًدا عن اهلل ،و�سي�ستخدم كل قوته لي�سل اإىل هذا الهدف.
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يحاجج ي�سوع تالميذه يف هذه الأعداد .وهو ي�ستخدم ثالثة براهني يقدم
ك ًال منها بقوله «لذلك ل تهتموا» (الأعداد.)34 ،31 ،25
ل ت�ستِّتوا اأذهانكم

ت�سيغ معظم ترجمات الكتاب املقد�س الفعل اليوناين «»merimnao
بطرق خمتلفة« :ل تفكروا يف» اأو «ل تقلقوا» اأو «ل ت�سغلوا بالكم» .لكن
الفعل « »merimnaoم�ستق من كلمة « »merizoمبعنى «م�ساركة �سيء
مع اآخر» اأو «ال�سرتاك مع» .واملعنى احلريف للفعل « »merimnaoهو
«ت�ستيت الذهن».
وغدا
يخرب ي�سوع تالميذه اأ َّل تكون اأذهانهم ُم�س َّتتة ،تفكر اليوم يف �سيء ً
ركز اأذهانهم بالكامل على اهلل .يخربنا
يف �سيء اآخر .ويح ِّذرهم من األ ُت َّ
يو�سح (لوقا:10
ي�سوع اأ َّل نت�س َّتت ً
وملكه و�سخ�سه املوثوق فيهِّ .
بعيدا عن اهلل ُ
 )42–38هذا الأمر بقوله اإن مرثا كانت «مرتبكة» .وقد اأخربها ي�سوع اأنها
تهتم وت�سطرب لأجل اأمور كثرية .لكن اأختها كان لها هدف واحد هو �سماع
كلمات ي�سوع.
بعيدا عن الهدف الأ�سا�سي
يح ِّذرنا ي�سوع يف (متى )34–25 :6من الت�س ُّتت ً
لتالميذ امل�سيح بالقلق على اأمور احلياة اليومية املادية .ل يقول ي�سوع اإنه
أبدا يف املاأكل وامللب�س وال�سحة .لكنه يحثنا على اأ َّل ندع
ل ينبغي اأن نفكر ا ً
بعيدا عن الرتكيز على كلمة اهلل.
هذه الأمور ت�ستتنا ً
يعطي ي�سوع اأربعة اأ�سباب لتحري�سه الأول «ل تهتموا» يف (الأعداد.)30–25
 .1هناك املزيد عن احلياة

اأو ًل :يذ ِّكرنا ي�سوع اأن حياتنا اأهم بكثري من الطعام الذي ناأكله واملالب�س
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التي نلب�سها .كل هذه اأمور �سطحية ينبغي اأ َّل تثقلنا وتقلقنا؛ حيث اإن
أمورا اأهم بكثري.
هناك ا ً
ينبغي اأن نتذكر اأن اهلل اأعطانا احلياة ،وهو امل�سدر الوحيد لكل �سيء
منتلكه ولكل ما نحن عليه .اإنه املعطي الوحيد لحتياجاتنا اليومية من
طعام وملب�س و�سحة .ولأنه هو الذي خلقنا ،وهو الذي يحفظنا ،علينا األ
نقلق من كوننا منلك القليل.
مثل الطيور ،علينا اأن جند طعامنا ونبني اأع�سا�سنا .لكن – مثل الطيور
أي�سا – يهتم اهلل باأن لدينا ما نحتاجه .ل ي�رشح ي�سوع كيف يعطي اهلل.
ا ً
لكنه يقول اإن اهلل يعطي.
 .2اللـه هو اأبونا ال�سماوي

ي�سري ي�سوع فـي (عدد )26اأن اهلل يهتم بكل اخلليقة وي�سدد احتياجاتها،
أي�سا اأبوهم ال�سماوي.
ونحن جزء من اخلليقة .ثم يذ ِّكر تالميذه اأن اخلالق هو ا ً
لي�س هناك ما يدعو للقلق؛ لأن اهلل ي�سدد احتياجات كل خليقته .لكن
التالميذ لي�سوا جمرد جزء من اخلليقة .بل هم اأنا�س لهم عالقة �سخ�سية
مع اخلالق ،حيث اإنهم اأبناوؤه وهو اأبوهم .لذلك ل يوجد ما ي�ستدعي القلق
على الإطالق .اإذا كان اهلل يهتم باحليوانات ،ا ُأيعقل اأن ين�سى اأبناءه؟!

 .3ل فائدة من القلق

يذ ِّكر ي�سوع تالميذه يف (عدد )27بعدم جدوى القلق ،القلق والهتمام لن
يجلبا لنا �سي ًئا .اإن القلق جمرد م�سيعة للوقت.
ل نعرف اإن كان ق�سد ي�سوع هو زيادة الطول اأم زيادة العمر ،لكن القلق ل
يغري ا ًّأيا منهما .اإن حياتنا هي عطية من اهلل .هو بداأها وهو �سينهيها وهو
ِّ
الذي يحافظ عليها .اإننا بني يديه كلية .اهلل اأبونا يقف خلف كل �سيء .لذا
�سيع حياتنا يف قلق ل طائل منه.
ل نحتاج اأن نقلق ول يجب اأن ُن ِّ
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 .4القلق والهتمام دليالن على قلة الإميان

يقول ي�سوع يف (عدد )30اإن التالميذ الذين يقلقون ب�ساأن اأمور احلياة
املادية هم تالميذ قليلو الإميان .وهذه هي م�سكلتهم وال�سبب الرئي�سي لكل
قلقهم .ل يتهم ي�سوع هوؤلء التالميذ بعدم الإميان لأنهم تالميذه ولأنهم
ي�ستمعون اإىل كلماته؛ فاإنهم يوؤمنون بي�سوع مبا فيه الكفاية ليتبعوه،
لكنهم ل يوؤمنوا به مبا فيه الكفاية لئال يقلقوا.
يثق تالميذ كثريون اأن اهلل قد فعل كل �سيء ليعطيهم اخلال�س يف احلياة
الأبدية .لكنهم غري مقتنعني باأن اهلل يهتم بحياتهم الأر�سية .يتمتع هوؤلء
بالإميان الروحي ،لكن لي�س بالإميان املادي .كما ل يدركون اأن اهلل مهتم
بكل تفا�سيل حياتهم .لقد ق�سموا حياتهم اإىل ق�سمني :روحي ومادي .وهم
يثقون اأن اهلل يعتني بالق�سم الروحي .اأما الق�سم املادي فال عالقة له به.
لكن احلقيقة هي اأن كل احلياة روحية اإن كنا نعي�سها يف الروح .ل ينبغي
اأن تاأخذ حياة امل�سيحي ُبعدين اأحدهما مقد�س والآخر علماين؛ لأن ي�سوع
هو رب على كل جزء من حياتنا.

بعد اأن �رشح ي�سوع هذه الأ�سباب الأربعة التي ل تعطي تالميذه احلق يف
القلق ب�ساأن احتياجاتهم املادية ،انتقل يف (الأعداد )34–31اإىل التحري�س
الثاين على عدم القلق مو ِّؤي ًدا اإياه بثالث نقاط مهمة.
 .1كونوا خمتلفني عن الوثنيني

يوؤ ِّكد ي�سوع با�ستمرار يف كل املوعظة على اجلبل اأن امللكوت ل يتفق مع
توجهات العامل .يعود ي�سوع لهذه
توجهات امللكوت لي�ست هي ُّ
العامل ،واأن ُّ
أ�سياء تختلف
الفكرة يف (عدد )32ويو�سح اأن التالميذ عليهم اأن يطلبوا ا ً
عن العامل حولهم.
يقلق اأ�سدقاوؤنا وجرياننا ب�ساأن اأمور مادية مثل املال والعمل وامل�سكن
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والعطالت وال�سيارة واملاأكل وامللب�س .لكن يجب علينا اأن نختلف عنهم
يف تفكرينا ويف كالمنا .اإن الفكرة يف كل املوعظة على اجلبل هي اأن
حياة امللكوت تختلف متام الختالف عن حياة العامل .وهذا يوؤكد النقطة
الأ�سا�سية التي يتحدث عنها ي�سوع.
 .2اعلموا اأن اللـه يعلم

وتكرارا اأن اأباهم يرى ويعلم .اأبونا يعلم ما نفكر
رارا
ً
يذ ِّكر ي�سوع تالميذه ِم ً
به ويرى ما نفعله ويعلم ما نحتاج اإليه .يجب اأن متنحنا هذه احلقيقة راح ًة
رائعا .اهلل يعلم اأعمق احتياجاتنا ول يخفى عليه اأي اأمر .التالميذ
و�سالما ً
ً
املحررون من القلق والهتمام
التالميذ
هم
احلقيقة
هذه
يدركون
الذين
َّ

 .3ر ِّكزوا على امللكوت

(متى )33 :6هو اأحد اأكرث الأعداد املحفوظة يف الكتاب املقد�س« :اط ُل ُبوا
وت ا ِ
وه ِذ ِه ُك ُّل َها ُت َز ُاد َل ُك ْم» .بد ًل من اأن نقلق ب�ساأن الأمور
هلل وب َِّر ُهّ ،
ا َّأو ًل َم َل ُك َ
املادية يف حياتنا ،علينا اأن نركز على عالقتنا باهلل ،وعلى خ�سوعنا
مللكه ال�سخ�سي املبا�رش ،وعلى بره.
ُ
موجه
إنه
ا
م�سيحيني.
ي�سبحوا
كي
ؤمنني
و
امل
غري
إىل
ا
ا
ه
موج
لي�س
العدد
هذه
َّ ً
َّ
اإىل التالميذ ب�ساأن كونهم م�سيحيني .علينا اأن ن�سع امللكوت اأو ًل .علينا اأن
نفكر ب�ساأن عالقتنا باهلل اأكرث من اأي �سيء اآخر.
توجهات امللكوت اأن التالميذ الذين يجوعون ويعط�سون للرب هم
راأينا يف ُّ
الذين ُي�سبعون .ينطبق نف�س هذا املبداأ هنا .التالميذ الذين يطلبون ملكوت
اهلل وبره اأو ًل هم الذين �سيكت�سفون – �سدفة يف الغالب – اأنهم ميتلكون
كل �سيء يحتاجون اإليه يف حياتهم الأر�سية يف العامل .العامل ي�سعى
خلف اأمور عاملية ول يجد �سوى القلق واخلوف .لكن التالميذ يطلبون اهلل
ويجدون ال�سالم والثقة والأمان اإىل جانب الحتياجات املادية.
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اإميان للم�ستقبل

يحتوي (متى )34 :6على اآخر حتري�س بعدم القلق ،ياأخذ ي�سوع هنا خطو ًة
لالأمام ويتعامل مع القلق ب�ساأن امل�ستقبل .اإن مل ي�س َت ِطع العدو اأن ُيغرينا
ب�ساأن القلق حول امل�ساكل املادية التي تواجهنا اليوم ،ف�سيحاول اأن يدفعنا
نحو اخلوف ب�ساأن امل�ستقبل.
يثق تالميذ كثريون يف اهلل فيما يتعلق باليوم .لكنهم ل ي�ستطيعون الثقة
فيه فيما يتعلق بالغد ،ويتخيلون كل اأنواع امل�ساكل املمكنة كي يقلقوا
دائما ي�ساألون اأنف�سهم« :ماذا لو حدث هذا الأمر؟» و «كيف
ب�ساأنها .وهم ً
�ساأت�رشف يف هذا الأمر؟» اإن كل ما يقوله ي�سوع يف هذا اجلزء عن القلق
ينطبق على احلا�رش كما ينطبق على امل�ستقبل .ل طائل من وراء القلق .اهلل
يعلم كل ما نحتاج اإليه .علينا اأن نتحلى بالإميان واأن نكون خمتلفني واأن
نطلب امللكوت – وهكذا.
نقيد اأنف�سنا فيما يتعلق باليوم .كل �سيء
عندما نقلق ب�ساأن امل�ستقبلِّ ،
يف هذا العامل ال�ساقط املعادي هلل له �سعوبته اخلا�سة .علينا اأن ن�ستمر يف
يوجهنا ويعطينا القوة يف التعامل مع كل الأمور التي
طلب اهلل من اأجل اأن ِّ
ي�سعها العامل يف طريقنا .كما علينا اأن نتاأكد من عدم ت�ستت اأذهاننا ب�ساأن
امل�ستقبل ،وخا�سة بالقلق ب�ساأن اأ�سياء من املمكن األ حتدث اأو من املمكن
اأن يت�رشف اهلل ب�ساأنها يف الوقت املنا�سب.
علينا اأن نقاوم ونرف�س الأفكار التي تدفعنا نحو القلق ب�ساأن امل�ستقبل.
علينا اأن نطلب ملكوت اهلل وبره من اأجل اليوم ،عاملني اأن اهلل الذي نعتمد
وغدا واإىل الأبد.
عليه اليوم هو اليوم ً
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اجلزء الثامن
الدينونة في امللكوت
راأينا اأن املوعظة على اجلبل تبداأ بو�سف ي�سوع ل�سخ�سية التالميذ .ي�ستمر
ي�سوع خالل الإ�سحاح اخلام�س من ب�سارة متى يف و�سف عالقة التالميذ
بالعامل والنامو�س .ثم ينتقل يف الإ�سحاح ال�ساد�س اإىل و�سف حياة التالميذ
يف العامل يف �سوء عالقتهم بالآب .اأما يف هذا اجلزء من املوعظة (متى)6-1 :7
في�سف ي�سوع عالقة التالميذ بالآخرين.
ل تدينوا:

«الدينونة» هي الفكرة الرئي�سية يف الإ�سحاح ال�سابع .يبداأ ي�سوع هذا
اجلزء من الإ�سحاح بقوله الوا�سح ال�رشيح« :ل تدينوا» .ثم يتبع هذا القول
بثالثة اأ�سباب توجب عدم الإدانة.

يعربوا
ل يعني قول ي�سوع هذا اأن التالميذ يجب األ ي�سدروا اأي حكم اأو ِّ
عن اأي راأي .لأن (عدد )6يف هذه احلالة ي�سبح م�ستحيل التطبيق .ل ميكننا
بع�سا من اإبداء الراأي .كذلك
«كلبا» اأو
«خنزيرا» دون اأن منار�س ً
عرف ً
ً
اأن ُن ِّ
ي�سبح (عدد )15ع�سري الفهم؛ لأن املبداأ الذي يتحدث عنه ي�سوع يف هذا
كاذبا اأم ل.
نبيا ً
العدد يت�سمن احلكم على ال�سخ�س فيما يتعلق بكونه ًّ
أبدا ،لكنه يتحدث
ل ياأمرنا ي�سوع بعدم ممار�سة اإ�سدار احلكم اأو اإبداء الراأي ا ً
عن الطريقة التي ننتقد اأو ندين بها الآخرين .مينع ي�سوع هنا اإدانة الآخرين
تبني موقف ينتقد ويدين الآخرين من منطلق
ب�سكل خاطئ .ويحذرنا من ِّ
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برا بينما الآخرون حم َت َقرون .هذا فكر ُي َ�رش بالنتقاد
كوننا اأف�سل واأكرث ًّ
دائما.
وينظر اإىل كل �سيء باح ًثا عن اخلطاأ فيه ،ويتمنى الأ�سواأ ً
بتوجهاتنا اأكرث مما
راأينا كيف يهتم ي�سوع يف كل املوعظة باجلبل
ُّ
جدا اأن ي َّت�سف
يهتم باأفعالنا .ينطبق نف�س هذا الأمر هنا :من املهم ًّ
توجهات ال�سيد امل�سيح عندما
التالميذ بال�سلوك املقد�س وتكون لديهم ُّ
يعربون عن راأيهم .ميكننا القول باأن الإدانة تكون
ينتقدون الآخرين اأو ِّ
خاطئة:
♦ عندما ت�سدر بطريقة �سلبية انتقادية؛ فاإن اأي انتقاد هو اآثم اإن كان
�سحيحا يف حد ذاته.
نقدا
هدفه الهدم ل البناء حتى واإن كان ً
ً
بارا .يلتجئ بع�س الأ�سخا�س
♦ عندما ت�سدر من �سخ�س يعترب نف�سه ً
بعيدا عن اأنف�سهم ،ويظهروا
يوجهوا الأنظار ً
اإىل انتقاد الآخرين حتى ِّ
وكاأنهم بال عيب حني ي�سعون اللوم على الآخرين .نرى ذلك يف
(تكوين.)12 :3
♦ عندما ل تهذبه الرحمة .نعلم اأن التالميذ يجب اأن ي َّت�سفوا بالرحمة.
قا�سيا اأو غري مت�سامح .يجب
لذلك ل يجب اأن يكون انتقادهم لالآخرين ً
قيم بها الآخرين
دائما اإيجابيني وكرماء يف الطريقة التي ُن ِّ
اأن نكون ً
ونتحدث عنهم .نرى ذلك يف (اأف�س�س )32 ،2 :4و(فيلبي)5 :4
متحيزة .عادة ما نكون كرماء عندما ننتقد
♦ عندما تكون متحاملة اأو
ِّ
اأنف�سنا اأو ننتقد من نحبهم .لكننا ل نكون هكذا مع الأ�سخا�س الذين
املن َت َقد اأو
ل نقبلهم .اإن الإدانة النابعة من حتامل على ال�سخ�س ُ
املن َت َقدة هي اإدانة خاطئة غري مقبولة (يعقوب.)4-1 :2
املجموعة ُ
♦ عندما ن�سدرها دون ذكر كافة احلقائق .احلقيقة اجلزئية تعطي
دائما �سورة خاطئة .ومن املحتمل اأن يوؤدي انتقاء احلقائق اإىل
ً
اإدانة خاطئة (اأمثال.)17 :18
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♦

♦

♦

♦

♦

املن َت َقد .ويف هذه احلالة ،تكون
عندما ت�سدر دون علم ال�سخ�س ُ
جمرد قيل وقال وت�سويه لل�سمعة (اأف�س�س .)31 :4يجب اأن يكون كل
ويعطي
اأطراف الق�سية حا�رشين حتى يقول كل منهم راأيه يف حمبة ُ
فر�س ًة ل�رشح موقف ما اأو �سلوك ما �سدر عنه.
بناء على مقايي�س ب�رشية .ت�سدر الكثري من الإدانات
عندما ت�سدر ً
وتوجهات
بناء على فهم ب�رشي ومقايي�س عاملية .اإن كلمة اهلل
ً
ُّ
امللكوت هي املقايي�س الوحيدة التي يجب اأن تتاأ�س�س عليها الإدانة.
يو�سح (يوحنا )24 :7اأنه ل ينبغي اأن نحكم ح�سب الظاهر بل ح�سب
بر اهلل.
عندما ت�سدر وف ًقا لدوافع الآخرين .اهلل وحده هو الذي يرى
نادرا ما نعرف بواعثنا
ويعلم دواخل وقلوب الب�رش .اإننا
ً
تقييما
قيم بواعث الآخرين
ال�سخ�سية .كيف ميكننا اإ ًذا اأن ُن ِّ
ً
حقيقيا (�1سموئيل )7 :16و(1كورنثو�س.)4 :4
ًّ
دائما
احلر�س
نتوخى
أن
ا
يجب
ا.
نهائي
ا
حكم
أنها
ا
وك
ت�سدر
عندما
ًّ
ً
ً
نوجه النتقاد .يقول (متى )30–24 :13اإن امللك هو من
عندما ِّ
ي�سدر احلكم الأخري .من املمكن اأن يكون حكمنا خاط ًئا وعلينا اأن
نعرتف بهذا الحتمال كما فعل بول�س يف (1كورنثو�س .)9 :13علينا
�سخ�سا اآخر
أبدا اأن ندين
اأن نكون م�ستعدين لتغيري راأينا .ل ميكننا ا ً
ً
نهائيا (1كورنثو�س.)5 :4
حكما
ًّ
دون اأي اعتبار اأو اأن ن�سدر ً
عندما ت�سدر الأحكام دون احرتام اهلل كالديان – فنحن كلنا
مدعوون للحكم يف مواقف اأو ظروف خمتلفة – ولكن لي�س دورنا
أبدا اأن «نلعب دور اهلل» اأي ناأخذ مكانه .اهلل وحده هو الديان
ا ً
(يعقوب .)12 :4اإننا نحاول اأن نتعدى على دور و�سلطان اهلل
انتقاديا اأو رد اعتبار ممن اأ�ساء اإلينا
املط َلق حينما ناأخذ موق ًفا
ًّ
ُ
(رومية1( ،)19 :12كورنثو�س.)5 :4
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يقدم ي�سوع يف (متى )6–1 :7ثالثة اأ�سباب ُتلزِم تالميذه بعدم اإدانة
الآخرين.
 .1كي ل ت ُدانوا

يقول ي�سوع يف (متىَ « )1 :7ل َت ِدي ُنوا ِل َك ْي َل ُت َدا ُنوا» .ال�سبب الرئي�سي
ي�سجعنا
وراء عدم اإدانتنا لالآخرين هو اأننا ل نريد اأن ُندان من ِق َبل امللكِّ .
وجها لوجه .لذا علينا اأن
(1يوحنا )28 :2اأ َّل نخجل من اهلل عندما نراه ً
نعي�س بحر�س الآن اإن كنا ل نريد اأن نخجل عندما ياأتي .اإذا كنا ندين
الآخرين اليوم ف�س ُندان نحن اأنف�سنا عندما ياأتي.
يتحدث العهد اجلديد عن ثالثة اأنواع من الدينونة:
�ستحدد وقفتنا اأمام اهلل ،وتف�سل بني
♦ الدينونة الأخرية التي
ِّ
املوؤمنني وغري املوؤمنني ،بني اخلراف واجلداء ،بني الذين
�سيذهبون اإىل اجلحيم والذين �سيذهبون اإىل ال�سماء.
♦ الدينونة امل�ستمرة التي تهذب وتنقي املوؤمنني ،والتي تتحدث
عنها (1كورنثو�س 8–1 :5و.)32–27 :11
♦ دينونة مكافاأة املوؤمنني عندما يوزع اهلل املرياث واملكافاآت
التي حتدثنا عنها اأثناء درا�ستنا للملكوت .على �سبيل املثال
(1كورنثو�س2( ،)8 :3كورنثو�س )11–9 :5و(غالطية)5 :6
و(2تيموثاو�س.)18–16 :1
ي�سري ي�سوع يف (متى )1 :7اإىل النوع الثالث من الدينونة .عندما ندين
الآخرين فاإننا نوؤثر على دينونتنا يف اليوم الذي يوزع فيه اهلل مكافاآت
ومرياث امللكوت .التالميذ الذين يدينون الآخرين لن يفقدوا خال�سهم.
لكنه كما هو وا�سح هنا �سيفقدون �سي ًئا ما.

 .2حتى ل نح ِّدد مقيا�ص دينونتنا

يحدد ي�سوع ال�سبب الثاين يف (متى .)2 :7عندما يدين التالميذ غريهم،
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ف�سوف يجلبون دينون ًة على اأنف�سهم و�سيحددون كذلك املقيا�س الذي
�سيدينهم اهلل على اأ�سا�سه .عندما ن�رشع يف فح�س الآخرين واإدانتهم،
ينبغي اأ َّل ن�ستغرب عندما يفعل اهلل معنا نف�س ال�سيء.
 .3لأننا ل نقدر على الإدانة

يو�سح لنا
ي�ستخدم ي�سوع يف (متى )5–3 :7ال�سخرية واملفارقة؛ حتى ِّ
اأنه ل ينبغي علينا اإدانة الآخرين ،وذلك لأننا بب�ساطة ل نعرف كيف
ندين .يو�سح ي�سوع اأنه اإذا كنا مهتمني ح ًّقا بالرب واحلق ،ف�سوف ننظر اإىل
اأنف�سنا اأو ًل ونكون اأكرث اإدانة لأنف�سنا من الآخرين .كما يقول اإن و�سعنا
يجعلنا غري قادرين على م�ساعدة الآخرين؛ حيث اإن اخل�سبة التي يف
اأعيننا جتعله م�ستحي ًال علينا اأن نزيل القذى من عني الآخرين .ل ميكننا
اأن ن�ساعد الآخرين على التخل�س من خطاأ �سغري يف حياتهم لأن هناك
خ�سبة كبرية تعمي عيوننا.
ي�سمينا ي�سوع مرائني لأننا غري مهتمني مب�ساعدة ال�سخ�س بل باإدانته.
نتظاهر اأننا نتاأمل من وجود خطاأ �سغري بينما ُن َ�رش يف دواخلنا باأن ن�سري
اإىل هذا اخلطاأ .يقول ي�سوع اإنه لو اأردنا ح ًّقا اأن ن�ساعد الآخرين ف�سوف
نتعامل مع عيوبنا اأو ًل.
أبدا.
أحدا بطريقة خاطئة ا ً
عندما نرى اأنف�سنا على حقيقتنا ،فلن ندين ا ً
والطريقة الوحيدة التي تو ِّؤمن لنا البتعاد عن روح الإدانة اخلاطئة هي
بتوجهات امللكوت الرائعة ،اأي اأن نكون م�ساكني بالروح واأن
المتالء
ُّ
نحزن من اأجل فقرنا واأن نكون ودعاء وهكذا.

التمييز:

يقول ي�سوع لتالميذه يف (متى )5–1 :7األ يدينوا الآخرين ،لكنه ي�ستمر
مييزوا بني من هم كالب ومن
ِّ
مو�س ًحا يف (متى )6 :7اأن على تالميذه اأن ِّ
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هم لي�سوا هكذا ،وي�سيف اأن على التالميذ اأن يتعاملوا مع املجموعتني
بطريقتني خمتلفتني.
يجب علينا اأن نقاوم اإغراء �رشعة اإدانة وانتقاد الآخرين .لكن علينا يف
الوقت نف�سه اأن نتبع تعاليم العهد اجلديد القائلة« :ام َت ِح ُنوا ُك َّل الأَ ْ�س َيا ِء»
اح» (1ت�سالونيكي )21 :5و(1يوحنا.)3-1 :4
و«ام َت ِح ُنوا الأَ ْر َو َ
جداَ « :ل ُت ْع ُطوا ال ُق ْد َ�س ِل ْل ِك َال ِبَ ،و َل َت ْط َر ُحوا ُد َر َر ُك ْم
كلمات ي�سوع هنا قوية ًّ
و�س َها ِباأَ ْر ُج ِل َها َو َت ْل َت ِف َت َف ُت َم ِّز َق ُك ْم» .عندما حتدث ي�سوع
ُق َّد َام ْ َ
اخل َنازِيرِِ ،ل َئال َت ُد َ
حرفيا اأنه ل ينبغي لنا اأن منار�س اأي تعبري عن الراأي.
عن الإدانة مل يعنِ
ًّ
حرفيا اأنه ل ينبغي علينا اأن ن�سهد لغري املوؤمنني.
وهو باملثل هنا ل يعني
ً
ي�سوع نف�سه �سهد لغري املوؤمنني واأر�سل تالميذه كي َيكرِزوا لهم .لكن كلمات
منيز بني الأ�سخا�س واجلماعات.
ي�سوع هنا تدعونا اأن ِّ
ت�سجل الب�سائر كيف تعامل ي�سوع بطريقة خمتلفة مع كل �سخ�س قابله.
معي ًنا جتاه الفري�سيني ،وموق ًفا خمتل ًفا جتاه الأ�سخا�س
لقد تب َّنى موق ًفا َّ
العاديني .حتدث اإىل بيالط�س بينما كان �سام ًتا اأمام هريود�س .حتدث مع
نثنائيل ونيقودميو�س واملراأة ال�سامرية يف بداية ب�سارة يوحنا ،لكنه حتدث
مع كل منهم بطريقة خمتلفة.
هناك خم�سة مبادئ نتعلمها:

 .1علينا اأن نتعلم التمييز بني الأ�سخا�ص

تفرد كل �سخ�س وقيمته العظيمة لدى اهلل .كما يجب اأ َّل
علينا اأن ندرك ُّ
نتبع طريق ًة اآلية يف التعامل مع الآخرين .لكن يجب اأن نعرث على اأف�سل
ن�سب على الكالم الذي
طريقة مل�ساعدة كل �سخ�س .اإذا كان اهتمامنا َي َ
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توجهات ال�سيد
نقوله ولي�س على ال�سخ�س الذي ن�ساعده ،فنحن ل نتبع ُّ
امل�سيح.
كما علينا اأن ندرك اأن الكثري من النا�س هم �سد امللكوت -حتى واإن كانوا
ل يدركون ذلك عن اأنف�سهم -وعلينا اأن نتعامل مع هوؤلء كما تعامل ال�سيد
امل�سيح مع الكتبة والفري�سيني .يعتقد بع�س املوؤمنني اأن عليهم اأن يكونوا
يو�سح العك�س.
لطفاء مع اجلميع ،لكن (متىِّ )23
 .2علينا اأن نتعلم كيف نعامل كل �سخ�ص

علينا اأن نعرف نوع امل�ساعدة التي تنا�سب كل �سخ�س يف كل موقف.
اإذا اتبعنا الت�سل�سل الذي حتدث عنه ي�سوع ،ف�سوف نزيل اأو ًل اخل�سبة من
اأعيننا ،وبعدها �سنكون حري�سني على م�ساعدة ال�سخ�س الذي يعاين من
قذى �سغري يف عينه .علينا اأن نعرف العني ال�سليمة التي ل حتتاج اإىل
رعاية ،والعني التي حتتاج اإىل م�ساعدة رقيقة .اإن اإزالة قذى �سغري من
وحر�سا كبريين ،يتطلب مل�س ًة رقيق ًة ولي�س
اهتماما
عني ال�سخ�س يتطلب
ً
ً
يدا �ساربة.
ً
نرى يف الب�سائر كيف يعامل ي�سوع كل �سخ�س بطريقة خمتلفة ،وعلينا
اأن نفعل باملثل .وهذا يتطلب منا اأن نحيا حتت احلكم ال�سخ�سي املبا�رش
هلل .علينا اأن ن�ستمع اإىل �سوت اهلل ل اأن نعتمد على جتربتنا .علينا اأن نتبع
تعليماته.

 .3علينا اأن نحر�ص يف تعاملنا مع الآخرين

يتحدث ي�سوع يف كل املوعظة على اجلبل عن ال�سطهاد احلتمي الذي
ينتظر كل من يتبعونه بحق .لكنه يو�سح يف (متى )6 :7اأن بع�س التالميذ
يو�سح هذا العدد اأن احلر�س والتاأين مينعان
�سيع َت َدى عليهم دون داعِّ .
ُ
الإهانة عن كلمة اهلل وال�سطهاد عن اأنف�سنا.
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�سط َهد
�سط َهد من اأجل الرب .لكن يف اأحيان اأخرىُ ،ن َ
يف بع�س الأحيان ُن َ
ب�سبب غبائنا يف اإلقاء دررنا اأمام اخلنازير .مل يقل لنا ي�سوع اأن نتجاهل
جوعا .لكنه ي�سري فقط اإىل الغباء يف اإعطاء
اخلنازير وجنعلهم يت�سورون ً
اخلنازير �سي ًئا اآخر غري طعام اخلنازير .لو َع ِلمنا من هو ال�سخ�س الذي
نتعامل معه ،فلي�ست هناك حكمة يف اأن نتعامل معهم بطريقة تثري حنقهم.
 .4علينا اأن نتعلم كيف نتعامل مع دررنا

ي�سبه
عندما ي�سري ي�سوع اإىل الدرر ،فهو ي�سري بالطبع اإىل ر�سالة امللكوتِّ .
ي�سوع امللكوت يف (متى )46–44 :13بلوؤلوؤة وكنز خمفي .اإن اأخبار احلكم
ال�سخ�سي هلل هي اأخبار �سارة .لكنها لي�ست كذلك بالن�سبة للبع�س؛ حيث
يعتربونها بال قيمة ول معنى ،بل و�سخيفة.
اإن املوعظة على اجلبل هي ر�سالة ي�سوع ال�سخ�سية لتالميذه ال�سخ�سيني.
مل تكن املوعظة كلماته للكتبة والفري�سيني اأو للخطاة الف�سوليني .لذا
علينا اأن نحرتز من فر�س مقايي�س امللكوت على «اخلنازير» و«الكالب»،
ومن عر�س حقائق غري دقيقة عندما ن�سهد لهم.

و�سفون باأنهم «خنازير»
 .5يجب اأن نتعلم العرتاف باأن بع�ص النا�ص ي ُ َ

لو اأن ي�سوع مل ي�ستخدم تعبري «الكالب» و «اخلنازير» لكنا اأجحفنا عن
ا�ستخدامه .لكن علينا اأن ندرك اأن اخلطية والظالم يجعالن البع�س اأعداء
للحق .ي�سري و�سف «اخلنازير» و «الكالب» يف الأ�سا�س اإىل الأمم غري
املوؤمنني .اأما اليوم ،فالو�سف ي�سري اإىل العامل غري املوؤمن املعادي ملُلك اهلل.
النا�س اإىل
حتول اخلطي ُة
ي�سف (تيط�س )7–3 :3تاأثري اخلطية على النا�سِّ .
َ
اأعداء هلل .كما اأن اخلطية ت�ستعبد الكثريين وتلوثهم وتعمي اأذهانهم بخداعها
لدرجة جتعل منهم املرادف الروحي للخنازير والكالب .عندما نفهم هذه
احلقيقة �ستمتلئ قلوبنا باحلزن عليهم واملحبة نحوهم .ل ي�ستطيع اخلنزير
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يح�سن من نف�سه وي�سلك
اإل اأن يت�رشف كخنزير .ل ي�ستطيع اخلنزير اأن ِّ
ورعا؛ فاإنه يحتاج روح اهلل القدو�س كي يغريه ويحوله.
ً
�سلوكا ً
روح التمييز

كما هو احلال مع كل جوانب التلمذة ،نحتاج اإىل م�ساعدة الروح القد�س
ومنيز «اخلنازير» بينهم.
منيز متيي ًزا
�سحيحا بني الأ�سخا�س املختلفني ِّ
كي ِّ
ً
موهبة «التمييز» التي تذكرها (1كورنثو�س )10 :12هي موهبة مينحها
الروح القد�س .وهي موهبة ت�ساعدنا على التمييز بني اخلري وال�رش .كما
ت�ساعدنا على متييز هوؤلء الذين من املمكن اأن يلتفتوا وميزقونا.

الكلمة اليونانية التي تعني «متييز» هي « »diakrisisومعناها «الف�سل
الدقيق» اأو «التقدير الدقيق» .ترد هذه الكلمة يف (متى )3 :16و(1كورنثو�س:6
 5و 31–29 :11و 10 :12و .)29 :14موهبة التمييز هي الفهم الروحي
الذي يعطيه اهلل لنا ،والذي يعمل فينا كبقية املواهب الروحية.
نفهم مما �سبق اأننا نحتاج اإىل العتماد على اهلل كي يكون لنا التمييز
بناء على فهمنا وجتاربنا .لكن
ال�سحيح .ل ينبغي اأن نحكم على الآخرين ً
علينا اأن ننظر اإليهم بالب�سرية التي مينحنا اهلل اإياها من خالل الروح.
املغفرة:

على الرغم من اأن ي�سوع مل يذكر املغفرة يف هذا اجلزء من املوعظة
على اجلبل ،اإل اأنه من اجليد اأن نلقي نظر ًة على الأمل الذي ن�سعر به عندما
«ميزقنا» الآخرون .يعلِّم ي�سوع تالميذه عن املغفرة يف (متى،)15–14 :6
مو�س ًحا لهم اأن الطريقة التي نغفر بها لالآخرين� ،سيغفر بها
ويحثهم عليها ِّ
اهلل لنا.
143

ُمـلـك اهلل

كما هو احلال يف (متى ،)2 :7ي�سع ي�سوع يف العتبار هنا «دينونة
املكافاآت» .واملغفرة التي ي�سري اإليها لي�ست مغفرة اخلطايا التي حتدد
امل�سري الأبدي .لكنها اأ�سا�س توزيع املكافاآت واملرياث على التالميذ.
يحث ي�سوع تالميذه يف (متى )35-21 :18على التحلي باملغفرة.
حرفيا
عمليا عندما غفر ملن مزقوه
وقد مار�س هو نف�سه هذه املغفرة
ًّ
ًّ
(لوقا.)34-33 :23
عندما يجرحنا النا�س بكلماتهم واأفعالهم ،علينا اأن نغفر لهم .هناك خم�سة
مبادئ ذكرناها عن امللكوت تنطبق هنا:
♦ اهلل هو القا�سي – هو وحده الذي يعلم حقيقة ما حدث.
فليلقِ الآخرين
♦ لقد ارتكبنا نحن ما هو اأ�سواأ – من منا بال خطية ُ
باحلجارة.
عبيدا للخطية.
♦ رمبا ل يعلمون ماذا يفعلون – رمبا يكونون ً
أي�سا جنرح الآخرين – اإننا نفقد مكافاآتنا ونزيد من دينونتنا
♦ نحن ا ً
عندما ل نغفر لالآخرين.
♦ اإننا ُن ِ�رش العدو – العدو يريد اأن يفرق بني النا�س.
اخلطوة الأوىل للمغفرة هي اأن نعرتف باأن هناك من اأخطاأ يف حقنا
وجرحنا .يجد الكثريون �سعوب ًة يف العرتاف باأن م�ساعرهم جمروحة .لكن
جمروحا ،ف�سوف نرغب يف املغفرة اأكرث
لي�س هناك ما يعيب كون ال�سخ�س
ً
وجرِحنا.
عندما نقبل حقيقة اأننا ُظ ِلمنا ُ
متجد اهلل .ميكننا اأن
اأما اخلطوة الثانية فهي الرد على الإهانة بطريقة ِّ
نقراأ عن ذلك يف (متى )48–44 :5و(رومية )21–17 :12و(1بطر�س:2
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 .)23–21اإننا غري مدعوين للثاأر بل للمغفرة التي علينا اأن نقويها
باأعمال املحبة.
واخلطوة الأخرية هي اأن نطلب من اهلل اأن ُيع ِّزينا وي�سفي جرحنا ويحررنا
تو�سح
من ال�سعور باملرارة وال�ستياء ويبارك ال�سخ�س الذي غفرنا لهِّ .
جرحون.
(2كورنثو�س )7–3 :1كيف يع ِّزي اهلل تالميذه عندما ُي َ
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ي�رشح ي�سوع يف
ناأتي الآن اإىل الق�سم الأخري من املوعظة على اجلبل،
ِّ
ويقدم لتالميذه جمموع ًة من املبادئ
(متى )29–7 :7بحقائق امللكوت،
ِّ
اخلتامية التي تهدف اإىل م�ساعدتهم على احلياة يف امللكوت يف كل الأوقات.
ِ
ا�ستمرُّوا يف �سوؤال اللـه:

جل�س التالميذ ي�ستمعون اإىل ي�سوع وهو يعلِّم عن امللكوت ،و�سمعوه يعلن
عن املبادئ التي يتوقع منهم اأن يعي�سوا مبقت�ساها .كما بداأوا يدركون كم
يجب اأن يكونوا خمتلفني عن العامل ،وكم هو اأمر عظيم اأن يفكروا ويعي�سوا
مثل ي�سوع .علموا اأن برهم يجب اأن يفوق بر الفري�سيني ،لأنهم يجب اأن
يكونوا كاملني كما اأن اهلل كامل .كان يجب اأن ُيعاد ت�سكيل كل جانب من
وتوجهات اهلل .كل �سيء يفكرون فيه ،كل
جوانب حياتهم بح�سب طبيعة
ُّ
�سيء يفعلونه ،كل �سيء يف حياتهم يجب اأن يتم حتت الرقابة ال�سديدة لالآب
الذي يرى كل �سيء ،لكن كيف يتحقق كل ذلك على اأر�س الواقع؟
من ال�سهل اأن نتخيل التالميذ جال�سني على جانب اجلبل ،تت�رشب تعاليم
ال�سيد امل�سيح اإىل قلوبهم ،وهم منبهرون بال�سور اجلميلة التي يقدمها .ثم
�سخ�سيا .هذه
موجهة اإليهم
ًّ
يكت�سفون فجاأة اأن كل كلمة يقولها اإمنا هي َّ
املبادئ – هذه املقايي�س ال�سامية امل�ستحيلة – هي كلماته اإىل حياة كل
منهم .كان ي�سوع يوؤمن ب�سدق اأن احلياة ال�سخ�سية لكل منهم ميكن اأن تتفق
وكلماته.
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يجيب ي�سوع يف (متى )29–7 :7عن �سوؤال« :كيف ميكن اأن يحدث هذا؟»،
مكتوبا على وجوه التالميذ امل�ستمعني اإليه .لقد �سمعنا
ذلك ال�سوؤال الذي كان
ً
كلمات ي�سوع عن امللكوت ،وفح�سنا حياتنا يف �سوء تعاليمه واقتنعنا
أي�سا بحاجتنا اإىل التغيري .رمبا �ساأل الكثري منا اأنف�سهم وهم يقراأون كل
ا ً
كلمة من كلمات املوعظة على اجلبل« :لكن كيف يكون هذا التغيري؟»
اإن كلمات ي�سوع يف (متى )27–7 :7هي اإجابته لتالميذ القرن الأول ولنا.
جت ُدوا .اِ ْق َر ُعوا ُي ْف َت ْح َل ُك ْم».
تبداأ هذه الإجابة بعبارة« :ا ْﭐ�ساأَ ُلوا ُت ْع َط ْوا .اُ ْط ُل ُبوا َ ِ
داع اإىل الياأ�س ،فكل ما عليهم اأن يفعلوه
يقول ي�سوع لتالميذه لي�س هناك ٍ
هو اأن يلقوا باأنف�سهم على امللك ،قارعني بابه وطالبني منه لكي يعطيهم
التغيري.
ِ
ا�ستمرُّوا يف ال�سوؤال بلجاجة

يف�رش البع�س مثل هذا
لي�س من املفرت�س اأن ن�ساأل مرة واحدة ثم ن�سمتِّ .
التوجه باأنه تعبري عن الإميان .لكننا نعلم اأن الإميان احلقيقي يعني العتماد
ُّ
على ي�سوع والت�رشف مبقت�سى كلماته .تدل الكلمات اليونانية امل�ستخدمة
يف (متى )7 :7اأن ي�سوع ل يريدنا اأن ن�ساأل مرة واحدة فقط ،بل اأن ن�ستمر
يف ال�سوؤال ،اأن ن�ستمر يف القرع ،اأن ن�ستمر يف الطلب .ميكننا اأن نرى هذه
احلقيقة بو�سوح يف املثل الذي يف�رش كلمات ي�سوع يف (لوقا.)13–5 :11
نرى يف هذا املثل اأن الإميان – اأي العتماد على كلمات ي�سوع – يعني
توجهات ومبادئ
اللجاجة يف ال�سوؤال والطلب والقرع حتى نرى حت ُّقق كل ُّ
ملكوت اهلل يف حياتنا ال�سخ�سية .وهذا يعني وجوب وجود بع�س عدم
دائما اأن نقنع ونكتفي بظروفنا
الر�سا الروحي داخلناِّ .
ي�سجعنا العهد اجلديد ً
الجتماعية واملادية .لكنه يحثنا على عدم الر�سا فيما يتعلق بنمونا الروحي.
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حتثنا ن�سو�س مثل (كولو�سي )2–1 :3و(فيلبي )14–12 :3على
ال�ستمرار يف اجلوع هلل ولطريقته يف احلياة .وهذا يعني اأنه علينا اأن ن�ستمر
يغرينا ويعطينا القوة التي نحتاجها كي نتعامل مع عاداتنا
يف طلبه حتى ِّ
وتوجهاتنا اخلاطئة.
ُّ
بتوجهات امل�سيح الرائعة واإىل
يف بع�س الأحيان ن�ستاق اإىل المتالء
ُّ
احلياة بح�سب مقايي�سه ،فيمالأنا ال�سوق الروحي لطلب اهلل الذي نقراأ عنه يف
(مزمور .)1 :63لكن طلبنا يف اأحيان اأخرى يكون دافعه هو خ�سوع التهذيب
الروحي الذي ي�سفه (هو�سع.)12 :10
ِ
ا�ستمرُّوا يف ال�سوؤال – واثقني يف الوعد

يكرر ي�سوع وعده با�ستجابة �سوؤالنا �ست مرات يف (عددي 7و .)8علينا اأن
عاما عن ال�سالة .لكنه وعد يرتبط ب�سفة خا�سة
نتذكر اأن هذا لي�س ً
وعدا ً
بتوجهات امللكوت ومقايي�سه.
ُّ
♦ « ُت ْع َط ْوا»
«جت ُدوا»
♦
َِ
«ي ْف َت ْح َل ُك ْم»
♦
ُ
«ك َّل َم ْن َي ْ�ساأَ ُل َي ْاأ ُخ ُذ»
♦
ُ
«و َم ْن َي ْط ُل ُب َيجِ ُد»
♦
َ
«و َم ْن َي ْق َر ُع ُي ْف َت ُح َل ُه»
♦
َ
وعدا بالدينونة.
وعدا باملكافاأة واأحد ع�رش ً
قدم ي�سوع حتى الآن �سبعة ع�رش ً
َّ
ويحولوا نظرهم عن العامل
حكماء
يكونوا
أن
ا
ؤمنني
و
امل
من
املوعظة
تطلب
ِّ
نحو اليوم العظيم الذي �سيكافئ فيه اهلل املوؤمنني كل ح�سب اإر�سائه له.
تدل النغمة الت�ساعدية للوعود يف (متى )8–7 :7على �سوق اهلل كي يكافئنا
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تذكروا اأن اهلل ل يفر�س ُملكه على
وحر�سه على اأن مي ِّكننا من اإر�سائه .لكن َّ
اأي �سخ�س ،واأن خ�سوعنا له هو خ�سوع اختياري.
ِ
ا�ستمرُّوا يف ال�سوؤال – متذ ِّكرين الآب

راأينا اأن ي�سوع ي�ستخدم اأ�سلوب املفارقة كي يوؤكد على العديد من النقاط
يف املوعظة .ي�ستخدم ي�سوع نف�س هذا الأ�سلوب يف (الأعداد )11–9ليذ ِّكر
تالميذه اأن حياة امللكوت يف هذا العامل تعتمد على عالقتهم بالآب ال�سماوي
ال�سالح الكرمي الرحيم.
يحدث ي�سوع تالميذه يف اجلزء من (متى )1 :5اإىل (متى )6 :7اأربع ع�رشة
ِّ
مرة عن «اأبيهم» .وهو ل يكل يف تذكريهم بحقيقة اأن اهلل يراقبهم ويرعاهم
وينتظر اأن يكافئهم .يقول ي�سوع هنا يف (متى )11–9 :7اإن الآب ال�سماوي
اأف�سل مبا ل ُيقا�س من الأب الب�رشي ،واإنه �سيعطي عطايا ح�سنة ملن ي�ساألونه.
نفهم من (لوقا )13-11 :11اأن هذه العطايا احل�سنة تتمثل يف الروح القد�س.
علينا اأن نتذكر اأن الروح القد�س هو روح امللكوت ،افتتح ي�سوع عهد
الروح يف يوم اخلم�سني .اإننا نخترب امللكوت عندما نعي�س يف ح�سور الروح
ون�ست�سلم لقيادته ونطيع ت�سجيعه لنا .عندما نطلب اهلل ،يزيد اهلل من عمل
الروح يف قلوبنا وي�ساعدنا كي تكون قلوبنا متفقة مع نوع احلياة الالئق
مبن يعي�سون حتت ُملكه.
ل َي ِعدنا ي�سوع با�ستجابة اهلل ل�سلواتنا املتعلقة بالكنز الأر�سي وحياة
الرخاء .لكنه َي ِعدنا اأن اهلل �سيعطينا كل ما نحتاج اإليه كي نحيا امللكوت يف
هذا العامل ،ويو�سح اأن ما نحتاج اإليه ح ًقا هو الروح القد�س .مل ُيلقِ ي�سوع
املوعظة على اجلبل كي نعطي تعليقاتنا عليها ،لكن لكي نن ِّفذها .والروح
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هو الذي ي�ساعدنا على تنفيذها .من امل�ستحيل اأن نر�سي اهلل ونعي�س حتت
ُملكه دون الروح.
عنون «معرفة الروح» من �سل�سلة «�سيف الروح» �سور ًة
امل َ
يقدم لنا اجلزء ُ
عما يريد اهلل اأن يفعله فينا وبنا بوا�سطة الروح .كما يو�سح
كتابي ًة كامل ًة َّ
ذلك اجلزء كيف تعمل �رشكتنا مع الروح القد�س على اأر�س الواقع.
َّ
تذكروا احلكم امللكي:

لخ�س لكل
يظهر ثاين مبداأ ختامي يف (متى ،)12 :7وهذا املبداأ هو ُم ِّ
يلخ�س ي�سوع كل تعاليمه يف املوعظة يف عبارة ب�سيطة تو�سح
املوعظةِّ .
ا�س ِب ُك ُم
ِيد َ
معنى احلياة العملية حتت ملك اهللَ « :ف ُك ُّل َما ُتر ُ
ون اأَ ْن َي ْف َع َل ال َّن ُ
و�س َوالأَ ْنب َِي ُاء».
ا ْف َع ُلوا َه َك َذا اأَ ْن ُت ْم اأَ ْي ً�سا ِبه ِْم َلأ َّن َه َذا ُه َو ال َّن ُ
ام ُ

ياأخذنا ي�سوع خلف تفا�سيل النامو�س لكل نرى املبداأ الذي يتاأ�س�س عليه.
الروح احلقيقي للنامو�س هو اأن يحب ال�سخ�س قريبه كنف�سه .جاءت هذه
الو�سية اأول مرة يف (لويني )18 :19ووردت �سبع مرات يف (متى،19 :19
( ،)40–34 :22مرق�س( ،)34–28 :12لوقا( ،)37–25 :10رومية:13
( ،)10–8غالطية( ،)14 :5يعقوب.)13–8 :2
ي�رش املبداأ الذي يتاأ�س�س عليه النامو�س على حمبة الآخرين وم�ساعدتهم
والهتمام مب�ساحلهم و�سعادتهم كما نهتم مب�ساحلنا و�سعادتنا ال�سخ�سية.
علينا اأن ندرك اأن الآخرين هم اأنا�س مثلنا لهم نف�س م�ساعرنا و�سقطاتنا.
وعلينا اأن نعاملهم كما نحب اأن يعاملونا .هذا مبداأ �سعب بالطبع ،ل نن ِّفذه
ول نريد اأن نن ِّفذه؛ لأن كل حمبتنا هي لأنف�سنا وكل تفكرينا يتمحور حول
دائما هذا امليل فينا.
اأنف�سنا ورغباتنا .يقاوم اهلل ً
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يعالج امللكوت حمبة الذات عن طريق طلب اهلل اأو ًل وو�سعه قبل الذات.
ونقدر كم نحن
تهدف مطالب امللكوت اإىل اأن نتوا�سع ونر ِّكز على اهلل
ِّ
م�ساكني بالروح .كما تعيننا مطالب امللكوت على روؤية الآخرين ب�سورة
اأدق :اأن نراهم ل كاأنا�س اأخطاأوا اإلينا ،بل كاأنا�س خطاة مثلنا اأعجزتهم
اخلطية وا�ستعبدهم املال.
عندما ن�ستمر يف طلب اهلل وندرك اأنه اأب �سالح يعاملنا بالرحمة والنعمة،
�سيتحتم علينا حينئذ اأن نعامل الآخرين بنف�س الرحمة واللطف .و�سرناهم
كما يرانا اهلل ،وبالتايل نبداأ يف حمبتهم كما نحب اأنف�سنا.
ياأتي بنا هذا املبداأ اإىل اأعظم هدف من اأهداف حياة امللكوت .اإننا ل
نلتزم جمرد التزام ظاهري ببع�س القواعد واملبادئ املنظمة .ل يهم كم
نحن ُخم ِل�سون يف اعتقادنا باأننا نر�سي اهلل بهذه الطريقة؛ لأن هذا لي�س ما
مل ِح َّبة -التي تاأتي كرد فعل ل�سالح اهلل ونعمته -هي
يريده اهلل .اإن الطاعة ا ُ
طريقنا الوحيد لقلب الآب .اإننا نعي�س من اأجل اهلل انطال ًقا من حمبة مقدارها
ما فعله لأجلنا .وهذا هو اأ�سا�س القاعدة الذهبية التي يتحدث ي�سوع عنها
هنا .اإنها «نامو�س املحبة» و «النامو�س امللكي للحرية» الذي ينعك�س يف
قلب �س َّكلته حمبة اهلل.
ٍ
ادخلوا من الباب ال�سيق:

ملخ ً�سا لكلمات ي�سوع
املبداأ اخلتامي الثالث يف (متى )14–13 :7لي�س ِّ
ال�سابقة .لقد اأمت ي�سوع مو�سوع املوعظة .وهو يذ ِّكر تالميذه هنا باأهمية هذا
املو�سوع ويحثهم على تطبيقه يف حياتهم اليومية.
م�سيحيا ،لكنها
يجب اأن نفهم اأن هذه الأعداد ل تتعلق باأن ي�سبح ال�سخ�س
ًّ
152

واقع الملكوت

موجهة اإىل تالميذ يتبعون ي�سوع بالفعل ،وقد ا�ستمعوا اإىل كلماته
اأعداد َّ
عن امللكوت .يحث ي�سوع التالميذ على اأن يفهموا اأن حياة امللكوت لي�ست
مو�سوعا للمناق�سة بل للتطبيق الفعلي .تطلبت كلمات ي�سوع منهم ا�ستجاب ًة
ً
فوريا.
فعلي ًة وتنفي ًذا ًّ
كان على التالميذ الذين ي�ستمعون اإىل ي�سوع اأن يقرروا اإن كانوا �سينزلون
من على اجلبل ويذهبون اإىل منازلهم ويبداأون يف التطبيق الفعلي حلياة
امللكوت ،اأم �سي�ستمرون يف طريقتهم القدمية يف اتباع ي�سوع .يقدم ي�سوع
اختيارا بني الباب ال�سيق الذي يقود اإىل طريق �سعبة لكنها
يف هذه الأعداد
ً
توؤدي اإىل احلياة ،والباب الوا�سع الذي يقود اإىل طريق رحبة لكنها توؤدي اإىل
الهالك احلتمي.
اإن اأردنا اأن ن�سيغ الختيار الذي يطرحه ي�سوع باأ�سلوب حديث
ف�سنقول« :اإما باب وا�سع دوار يوؤدي اإىل اإ�ستاد كبري ،اأو باب �سيق يوؤدي
اإىل طريق ريفية» .عندما نتاأمل يف هذه ال�سور �سنكت�سف اأنها تنطوي
على العديد من الدللت .وهذه لي�ست دللت جديدة ،حيث �سبق ووردت
يف املوعظة:
جدا فال ن�ستطيع اأن
♦ ل ميكننا اأن ناأخذ �سي ًئا معنا – الباب �سيق ًّ
ندخل منه بحقائبنا .علينا اأن نرتك كل �سيء خلفنا :العامل وطرق
العامل والذات واملال اإىل اآخره.
♦ علينا اأن نعرب مبفردنا – اإنها ا�ستجابة �سخ�سية فردية.
♦ علينا اأن نكون م�ستعدين ملالقاة ال�سعوبات – ال�سطهاد والعزل
واملعاناة كلها اأمور مو َّؤكدة.
♦ �سنكون خمتلفني – �سنخرج من بني اجلمع ونكون اأقلية ذات مبادئ
و�سي�ستهزاأ بنا لأننا اخرتنا الطريق ال�سعبة.
غري معتادةُ .
♦ علينا اأن ننظر اإىل امل�ستقبل – اإن احلقيقة التي جتعلنا ن�ستمر يف
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ال�سري هي اأننا ُم َّتجهون نحو احلياة .الطريق الأخرى �سهلة لكنها
تقود اإىل الدمار احلتمي.
قلنا فيما �سبق اإن الدينونة هي الفكرة الرئي�سية يف الإ�سحاح ال�سابع.
ابتداء من (عدد )13وحتى
ي�سري ي�سوع ب�سفة متكررة اإىل مو�سع الدينونة
ً
نهاية الإ�سحاح ليوؤكد على اأن ق�سايا امللكوت هي ق�سايا حياة اأو موت.
على �سبيل املثال ،يتحدث ي�سوع عن الهالك (عدد )13واحلياة (عدد)14
والنار (عدد )19وذلك اليوم (عدد.)22
جدا لأبديتنا اأن نتاأكد من اأننا ن�سري يف الطريق ال�سيق واأننا
من املهم ًّ
لتحمل كلفة
اأخذنا كل الختيارات ال�سعبة .يجب اأن نتاأكد من ا�ستعدادنا
ُّ
امللكوت ،ناظرين اإىل الأجماد التي تنتظرنا.
احرتزوا من الأنبياء الكذبة:

يرد املبداأ اخلتامي الرابع يف (الأعداد .)20–15وهو حتذير للتالميذ-
الذين ي�سلكون الطريق ال�سيق -من الأنبياء الكذبة .كما يو�سح هذا املبداأ
للتالميذ اأن حياة امللكوت يجب اأن تكون حياة مثمرة.

مللك اهلل .اإننا ل نعتمد على قانون
نعلم اأن حياة امللكوت تعني اخل�سوع ُ
اأو نظام بل نعتمد على اهلل وكلمته .عندما يطلق ي�سوع حتذيره ب�ساأن الأنبياء
يو�سح اأن هناك من
الكذبة يف هذا املو�سع من املوعظة ،فهو يق�سد اأن ِّ
يدعون معرفتهم بكلمة اهلل والتحدث بها .و�سيغوينا هوؤلء بالبتعاد عن
َّ
الطريق ال�سيق.
يدعي الأنبياء الكذبة اأن لديهم كلمة اهلل ،لكن اهلل مل ير�سلهم .نرى ذلك يف
َّ
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(اإرميا )40–9 :23ل يتحدث ي�سوع عن اأنا�س من الوا�سح للعني اأنهم كذبة،
اأو عن معلِّمني يت�سح من تعاليمهم اأنهم هراطقة ،اأو عن اأ�سخا�س يعي�سون
يف خطية ظاهرة .لكنه يتحدث عن اأ�سخا�س يبدون للعني اأنهم خراف ل
�رشر منهم بينما من الداخل هم ذئاب خاطفة.
يقدم لنا العهد القدمي يف (تثنية( ،)22–21 :18 ،5–1 :13اإرميا:23
 )40–9و(حزقيال )11 :14–21 :12خم�سة اختبارات منتحن بها الأنبياء
الكذبة:
♦ ف�سل نبواتهم املتو َّقعة (حتقق الأمر لي�س دلي ًال على �سدقه).
♦ يدعون النا�س اإىل اتباع اآلهة اأخرى.
♦ اأ�سلوب حياتهم ل اأخالقي.
♦ ل ي�سححون حياة الآخرين الالاأخالقية.
♦ يدعون اإىل ال�سالم دون و�سع ال�رشوط الأخالقية والروحية الالزمة
لل�سالم يف العتبار.
اأو�سح ي�سوع اأنه ل يجب اأن نحكم على الآخرين بح�سب الظاهر ،لكن
بح�سب تاأثري وثمار خدمتهم وحياتهم .ل نعلم اإن كان ي�سوع يق�سد بالثمار
التعليم اأم احلياة ال�سخ�سية اأم نتائج حديث نبي ما .رمبا يق�سد الثالثة
معا .الأ�سا�سيات التي نقراأ عنها يف (اأعمال )43 :10و(روؤيا )10 :19هي
ً
جدا تو�سح اأن كل الأنبياء ال�سادقني ي�سريون اإىل �سخ�س
اأ�سا�سيات مهمة ًّ
ي�سوع وحياته ومبادئه وعمله.
يدعي اأنه يعرف كلمة اهلل ويتحدث بها بينما ُيب ِعد التالميذ عن
كل من َّ
الطريق ال�سعب ال�سيق ،ول يعي�س حياة امللكوت ال�سيقة بنف�سه هو كاذب.
واإن كانوا من ي�ستمعون اإليه ل يحرزون اأي تقدم يف م�سريهم يف طريق
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أي�سا كاذب .يجب اأن نحرت�س لأن العدو �سيفعل اأي
احلياة ال�سيقة ،فهو ا ً
بعيدا عن الطريق ال�سيق
بعيدا عن اهلل ،ويقودهم ً
�سيء كي ي�ستت التالميذ ً
مهد الذي ي�ستقلون فيه
امل َّ
الذي ي�سريون فيه على الأقدام اإىل طريقه ال�سهل ُ
العربات.
ا�ستخدام ي�سوع ل�سورة الثمار يذ ِّكرنا اأن فكر امللكوت يهدف اإىل �سنع
فارق يف احلياة التي نحياها ويف قلوب النا�س حولنا .ويجب اأن يقود التغري
توجهاتنا هي اأفعالنا .يجب
يف فكرنا اإىل تغري يف �سلوكنا .يجب اأن ت�سبح ُّ
اأن يوؤدي امللح والنور دورهما الذي حتدثنا عنه .يقول (عدد� )19رشاحة
اإننا �سنتعر�س لدينونة اهلل اإن مل تكن حياتنا حتت ُملكه مثمر ًة.
الختبار احلقيقي:

يعلمنا املبداأ اخلام�س يف (الأعداد )23–21اأن الختبار احلقيقي حلياة
امللكوت لي�س هو ما نقول ولي�ست هي املواهب التي منار�سها ،بل هو
يوجه كل
تنفيذ م�سيئة الآب .من املهم ًّ
جدا اأن نتذكر ثانية اأن ي�سوع ِّ
املوعظة اإىل تالميذ .ل تتعلق هذه الأعداد بكيفية اأن ي�سبح ال�سخ�س
م�سيحيا .لكنها تتعلق مبمار�سة احلياة امل�سيحية .كما علينا اأن نتذكر
ًّ
اأن الدينونة التي يتحدث عنها ي�سوع يف كل املوعظة لي�ست هي الدينونة
الأ�سا�سية التي تف�سل بني املوؤمنني الذين �سيذهبون اإىل ال�سماء ،وغري
املوؤمنني الذين �سيذهبون اإىل اجلحيم ،بل هي دينونة املكافاآت اخلا�سة
بكل املوؤمنني.
ل يقول ي�سوع اإن تالميذه الذين يعرتفون به كرب والذين ا�سرتكوا يف
�سلطانه ون�رشوا كلمته �سيذهبون اإىل اجلحيم .لكنه يقول اإن هناك الكثري من
املفاجاآت يف ذلك اليوم الذي �سيوزع فيه املرياث واملكافاآت .هناك الكثري
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�رشفون من
أ�سياء عظيمة بح�سب الظاهر ،لكنهم ُ
�سي َ
من التالميذ الذين فعلوا ا ً
اأمام امللك دون اأية مكافاآت .تتكرر هذه الفكرة يف كل تعاليم ي�سوع عن
امللكوت.
أخريا ..يتمثل اإر�ساء اهلل يف تنفيذ م�سيئة الآب .وحكم اهلل يعني اخل�سوع
ا ً
للملك يف كل جوانب وتفا�سيل حياتنا .وطاعة امل�سيح هي مفتاح احل�سول
ُ
على املكافاآت ال�سماوية .اأما الدينونة فتاأتي من جراء تنفيذنا مل�سيئتنا
ورف�سنا مل�سيئة اهلل .ل يوجد يف الواقع اختبار اآخر لالإميان.
املمار�سة العملية:

تنتهي املوعظة على اجلبل بق�سة؛ انتهى ي�سوع من اإر�ساء تعاليمه
املف�سلة ،ومن و�سع مبادئه العظيمة ،وهو الآن يطبق ما قاله .واجه
ي�سوع تالميذه باأمرين عليهم اأن يختاروا فيما بينهما :الطريق ال�سيق
والطريق الرحب .كما اأو�سح لهم كيف يتجنبون ال�سعوبات التي
�ستقابلهم .يقدم لنا ي�سوع يف (الأعداد )27–24ق�سة يو�سح من خاللها
كل �سيء قاله.
كان هناك رجالن وبيتان ،وكان كال الرجلني يريدان نف�س ال�سيء وهو
بيت يعي�س فيه مع اأ�رشتهَ .ب َنى كل منهما بي ًتا ،وكان البيتان مت�سابهني.
وكانا يف الظاهر �سورة من بع�سهما البع�س .رمبا يريد ي�سوع اأن يقول اإن
هناك الكثري من الأ�سياء امل�سرتكة بني الرجلني.
لكن نرى يف (لوقا )51–46 :6اأن هناك اختالفات حقيقية بينهما .كان
الرجل اجلاهل غري �سابر .كان يريد بيته الآن .لذا مل يكن لديه وقت لو�سع
قيم الحتمالت املرتتبة على ما �سيفعله .كما مل ي�ست�رش
الأ�سا�س .مل يتا َّأن ُ
وي ِّ
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قويا يدوم .لذا مل ي�سلك
الآخرين .اأما الرجل العاقل ،فكان يريد اأن يبني بي ًتا ًّ
م�ستعدا اأن يتعلم ويفكر قبل اأن يبداأ يف التنفيذ.
اأي طريق خمت�رش .بل كان
ًّ
جدا عندما نطيعها.
يهدف هذا املثل اإىل تو�سيح اأن كلمات ي�سوع قوية ًّ
الرجل اجلاهل كان جاه ًال ل�سبب واحد ،وهو اأنه �سمع كلمات ال�سيد امل�سيح
لكنه مل ينفذها ،وبالتايل مل يكن لديه اأ�سا�س .تذكر اأن ي�سوع كان قد انتهى
مللك اهلل.
للتو من و�سع اأ�سا�س حياة التلميذ امل�سيحي الذي يعي�س
خا�سعا ُ
ً
لكن ي�سوع كان يعلم اأن هناك الكثريين الذين �سيكتفون ب�سماع الكلمة
متعم ًدا -مبثلعمليا .لذا اأنهى املوعظة
فقط دون اأن ميار�سوا ما �سمعوه ًّ
ِّ
الر ُج َلني .وهكذا اأكد ي�سوع اأن كلماته لي�ست جمرد اإ�سافات عر�سية حلياتنا،
َ
بل هي الأ�سا�س الذي نبني عليه حياتنا.
لقد كان البيتان مت�سابهني من اخلارج ،لكن اأ�سا�سهما اخلفي كان
وظاهريا ل �رشر من
خمتل ًفا .ميكن اأن يكون هناك نبيان مت�سابهان،
ًّ
يتنباآن
كليهما .لكنهما يف الواقع خمتلفان .ميكن اأن يكون هناك تلميذان َّ
ويخرجان ال�سياطني مثل بع�سهما البع�س ،بينما اأ�سا�سهما خمتلف.
مميزين ،واأن ننظر خلف الظاهر ،واأن نعلم اأن ما
يحثنا ي�سوع اأن نكون ِّ
يهم هو تنفيذ م�سيئة الآب .عندما اأتت امل�ساكل يف املثل� ،سقط بيت الرجل
اجلاهل بينما ثبت بيت الرجل العاقل .ل تعطينا احلياة يف امللكوت
مللك اهلل تعطينا القوة كي
ح�سان ًة �سد امل�ساكل .لكن احلياة اخلا�سعة ُ
نتحمل ال�سعاب حتى نح�سل على املكافاآت ،هذا اإن كان لنا الأ�سا�س
ال�سحيح.
ي�ستخدم ي�سوع الق�سة ليو�سح كل ما قاله عن امللكوت .ويذ ِّكر تالميذه
يف نهاية املوعظة اأن امللكوت هو ملكوت عملي يتعلق ببناء حياة تدوم
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وتتحمل .يعدنا ُملك اهلل بال�سالم العقلي يف احلا�رش وبالقوة اأثناء التجارب
وبتاأكيد رائع للم�ستقبل.
اإدراك �سلطة ي�سوع

انتهت املوعظة ،لكن (متى )7ي�ستمر لي�سجل رد فعل التالميذ يف
وع ِم ْن َت ْع ِلي ِم ِه
وع َه ِذ ِه الأَ ْق َو َال ُب ِه َت ِت ْاجل ُُم ُ
(عدديَ « :)39–28ف َل َّما اأَ ْك َم َل َي ُ�س ُ
ان َو َل ْي َ�س َكا ْل َك َت َب ِة».
لأَ َّن ُه َك َ
ان ُي َعلِّ ُم ُه ْم َك َم ْن َل ُه ُ�س ْل َط ٌ

املعلِّم .يعيد هذان
من ال�سهل اأن نن�سغل مبحتوى تعاليم ي�سوع ونن�سى ُ
تفرد .لو اأن
العددان توجيه انتباهنا اإىل ُ
املعلِّم واإىل �سلطانه ال�سخ�سي ُ
امل ِّ
دائما
انتباهنا ُم َّ
يحول النظر اإىل �سخ�سه ً
ركز من البداية ،لأدركنا اأن ي�سوع ِّ
يف كل املوعظة ،فهو يتحدث عن نف�سه وعن كلماته اأكرث من ع�رشين مرة
جليا اأن �سخ�سه هو الأ�سا�س الوحيد لكل ما يقول .نرى ذلك يف
ويو�سح لنا ًّ
( 44 ،39 ،34 ،32 ،28 ،26 ،22 ،20 ،18 ،17 ،11 :5و،25 ،16 ،5 ،2 :6
 29و.)26 ،24 ،23 ،22 ،21 :7
اإن البدء يف طلب اهلل والبدء يف العتماد الكلي على ُملكه هو مقيا�س مدى
اإدراكنا ل�سلطان ي�سوع .لو اأننا نطلب اهلل وبره اأو ًل قبل كل �سيء يف حياتنا فاإننا
نبني حياتنا على اأعظم اأ�سا�س ون َّتجه يف طريق املكافاآت ال�سماوية الرائعة.
بعد اأن اأو�سح ي�سوع كل �سيء ،مل يعد هناك �سيء اآخر ذو قيمة يف نظر
التالميذ .رمبا يكون طريق اهلل �سعب ،لكنه يقودنا اإىل احلياة التي نرجوها
ون�ستاق اإليها .التالميذ اجلهلة فقط هم من ل ي�سافرون على طريق امللكوت
مللك اهلل واأنهم
ال�سيق .اأما التالميذ العقالء فيتاأكدون اأن حياتهم خا�سعة ُ
كلي ًة على كلمته وعلى روحه.
يعتمدون َّ
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