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 في العهد القد�م ىاإلرسالیة العظم
 �قلم ل. ما�كل مورالز

ا في ملك هللا، وتبدأ قبل سقوط االنسان وانفصاله عن الشر�ة والعالقة مع هللا. في حقً  ىترتكز اإلرسالیة العظم
: ١(تكو�ن الخلیقة وأن یتسّلط على  ُ�خضعها،األرض و  �ملئن أتم تكلیف االنسان من قبل هللا الیوم السادس، 

 — و�ل مخلوقاتها لألرض خضاع"اإلتسّلط و ال"نها أ� ىُ�مكننا تعر�ف اإلرسالیة العظم ،). و�ناء على ذلك٢٨
 . نوضحهن أوهذا المفهوم علینا 

" لها دالالت سلبیة عمیقة في عالمنا الحدیث، ملیئة بذ�ر�ات الطغیان خضاعاإلتسّلط و الال شك أن عبارة "
السقوط في  قبلستخدام السلطة. ومع ذلك، ینبغي أن نالحظ أن هذه االرسالیة قد أُعطیت االمروع و�ساءة 

 �اعتبارهلإلنسان  یتأُعط اأي أنه —على وجه التحدید في سیاق اتحاد اإلنسان مع هللا و ، شقاءة والالخطی
(الرجل والمرأة) لیكونا في شر�ة مع هللا ووسطاء الحكم والسلطان  �الهما، وقد ُخلق )٢٧ اآل�ةحامالً لصورة هللا (

 المبارك هلل على �ل األرض.

على آدم أن �جمع �ل الخلیقة لتسبیح وعبادة هللا في الیوم السا�ع، وهذا �ان هناك شقیین لالهوت هنا. أوًال، 
ط واإلخضاع". فهو ُمكلف �أن �فرز ("ُ�َقِدس") الخلیقة �شكل متزاید حتى ُتصبح األرض �لها ما �عنیه "التسلّ 

 ملیئة من مجد هللا الدائم.و مقدسة، 

وهذا هو الفرح  —من ُملك هللا  بع�انت �سیطة، ال تن �نو  ىي بر�ة علینا أن نتمتع بها، حتأا، ال توجد ثانیً 
فیما �عنیه مصطلح "اإلخضاع"، خاصة �عد الطرد من الحیاة مع هللا. لهذا السبب، ُنعِلم أطفالنا �كل سرور أن 

 ). ٢٦ دلیل أسئلة وأجو�ة وستمنستر الُموَجز السؤال والجواب"�إخضاعنا لنفسه" ( �مارس وظیفة الملكالمسیح 

الكهنوتیة، أي أنه "یتسلط وُ�خضع"  وظیفتهرسالیة العظمى التي ُمنحت آلدم أن �كون ملكه في خدمة لزم اإلتست
رسالیة إالسبت هو قلب  یوم بهدف أن �جمع �ل الخلیقة عند موطئ قدمي الخالق في عبادة. �ان إتمام وتحقیق

 الیوم السادس وهدفها.

ة، فنحن في وضع أفضل لتقییم هذه المهمة في �قیة وظیفة ملكیّ  يالعظمى ه اإلرسالیة�مجرد أن نفهم أن 
العهد القد�م. فملك هللا عالمي، ومنذ البدء، �انت خطته للخالص موجهة إلى جمیع قبائل األرض، وال �جب 

 ).٨: ٨٢ مور(مز  ُ�لَّ اُألَممِ  أن نتجاهل أبًدا حقیقة أنه �ْمَتِلكُ 

https://ar.ligonier.org/
mailto:info@ar.ligonier.org


https://ar.ligonier.org   

info@ar.ligonier.org                               2                              ٢٠١٩ جمیع الحقوق محفوظة © 

ة إسرائیل ودعوتها فهو�ّ  ،مقدمة لقصة إسرائیل� ١١–١تكو�ن  دور التأكید على ال �مكن المبالغة فيهنا، 
وتم نفیها  الشعوبالمقدسة نبعت من هذا السیاق العالمي وتحددت �الكامل من خالله. و�عد أن تشتتت وتناثرت 

" َقَباِئِل اَألْرضِ َجِمیُع ... َتَتَباَرُك "سوف  فیه، ووعده وقال له �أنه ١٢هللا أبرام في تكو�ن  دعىبرج �ابل، من 
ِفي َنْسِلَك َجِمیُع ُأَمِم اَألْرِض، ِمْن َأْجِل َأنََّك َسِمْعَت  َوَ�َتَباَركُ "هذا الوعد الحًقا إلبراهیم: ). تم التأكید على ٣ اآل�ة(

)، ثم إلى �عقوب �أب ألسباط ٤: ٢٦سحاق (إلالوعد  منح). ثم تم ١٨: ١٨؛ راجع ١٨: ٢٢ و�ن" (تكِلَقْوِلي
 .)١٤: ٢٨عشر ( اإسرائیل االثن

)، و�تبع هذا ٦ :١٧" (ُمُلوٌك ِمْنَك َ�ْخُرُجونَ برام �أن "أل �ان الوعدللملكیة. لقد  تلمیحإلى جانب هذا الوعد هناك 
إسرائیل، سیأتي ملك لیجمع األمم خالل شعب الوعد سلسلة االنساب التي تنتهي بنسل داود. في النها�ة، من 

 هللا. محضرمرة أخرى وُ�رجعهم إلى 

 وجوأمة مقدسة (خر  نةعالوة على ذلك، دخلت إسرائیل في عالقة عهد�ة مع هللا في سیناء لتعیش �مملكة �ه
�معنى أن تكون  مقدسةو كهنةالصفات الممیزة المتواز�ة  نفهمأي أن تكون نوًرا لألمم. �جب أن  — )٦: ١٩

ا بین هللا واألمم. هذه الدعوة األمم؛ �ان على إسرائیل أن تكون وسیطً  من أجلللرب اإلله  ومخصصةفرزة م
لشعوب األخرى. �انت إسرائیل �حاجة ل إخضاعهان تكون إسرائیل خاضعة للرب أكثر من أالمقدسة لها عالقة �

المزمور �علن لتمجید هللا أمام األمم.  —لتكون خادم وعبد الرب من أجل العالم  تتغیر —إلى تكر�سها وتقد�سها 
 نالتن إسرائیل قد أ، وهو واحد من العدید من المزامیر التي تدعو األمم إلى حمد وتسبیح الرب، بوضوح ٦٧

 األرض، �حیث �شمل خالصه األمم. فيالكهنوتیة حتى ُ�عرف طر�ق الرب  بر�ةالرحمة وال

ُكلُّ َواِحٍد َعِمَل َما َحُسَن ِفي " "، مما �عنيَلْم َ�ُكْن َمِلٌك ِفي ِإْسَراِئیلَ " تار�خ إسرائیل، المبكرة من فترةالولكن خالل 
والتمرد  االرتدادُملك هللا، فإن إسرائیل ستقع في  د أحدٌ ). �عبارة أخرى، دون أن ُ�جسِّ ٢٥: ٢١(قضاة  "َعْیَنْیهِ 

 ألمم. �استمرار. �انت إسرائیل �حاجة إلى إخضاعها قبل أن تكون نوًرا ل

إن لملك �شري مرة أخرى.  تكلیف إلهيالعظمى  اإلرسالیةإسرائیل، أصبحت على  ملًكاتنصیب داود  �مجرد
سرائیل، مفید في هذه النقطة. ففي خضم ضجیج إالذي ُ�ستخدم على األرجح خالل حفل تتو�ج ملك و ، ٢مزمور 

القضاء ُ�علن الملك  ثم .)٦ اآل�ة( "َمِلِكي َعَلى ِصْهَیْوَن َجَبِل ُقْدِسيَأمَّا َأَنا َفَقْد َمَسْحُت "وتأمر األمم، ُ�علن الرب: 
] َقالَ : "اإللهي اْسَأْلِني َفُأْعِطَیَك اُألَمَم ِمیَراًثا َلَك، َوَأَقاِصَي اَألْرِض ُمْلًكا  َأْنَت اْبِني، َأَنا اْلَیْوَم َوَلْدُتَك.«ِلي:  [الربُّ

 العظمى. اإلرسالیةتجذبنا مرة أخرى إلى آدم و�لى جانب آخر من الهوت  اْبِني). إن �لمة ٨-٧ اآل�ات( "»َلكَ 
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هلل (مولود ومخلوق). على سبیل المثال، ُتعیدنا سلسلة  البكر" بن"االعلى آدم اسم  �مكن أن ُ�طلق�معنى فر�د، 
؛ ٣٨: ٣" (لوقا  هللاِ اْبنِ ن آدم "أالذي هو "ابن آدم" ثم �صل بنا إلى  شیتأنساب المسیح في إنجیل لوقا إلي 

األرض أي : إرسالیته �حجم �بیًراا �ًض أمیراث آدم فإن دم "االبن البكر" هلل، آ). فكما �ان ٣–١: ٥تكو�ن انظر 
). �كلمات أخرى، ١٢، ١٠: ٥٠ مور(مز " اْلَمْسُكوَنَة َوِمَألَها" و"اْلَبَهاِئَم َعَلى اْلِجَباِل األُُلوفِ له "َألنَّ  —كلها 

 نیا�ة عن أبیه ومن أجل مجد أبیه. هاو�خضاععلى �ل األرض  التسّلطالحق األصیل في  امتلك آدم

. و�جدر اإلشارة هنا إلى أن هلل الثاني"االبن البكر" ، إن جاز التعبیرإسرائیل،  تصبحأمع تقدم تار�خ الفداء، 
هَكَذا "بها في مواجهته االولي مع فرعون:  أن ینطق على موسى كلمات التي �انالد جًدا في الرب �ان محدّ 

: ِإْسَراِئیُل اْبِني اْلِبْكرُ   "َفُقْلُت َلَك: َأْطِلِق اْبِني ِلَیْعُبَدِني، َفَأَبْیَت َأْن ُتْطِلَقُه. َها َأَنا َأْقُتُل اْبَنَك اْلِبْكرَ  .َ�ُقوُل الرَّبُّ
فال بها سنوً�ا في عید هللا، التي تم االحت األخیرة من الضر�ة). إن ١: ١١هوشع  انظر؛ ٢٣-٢٢: ٤خروج (

 فرعون. قلب عماقأ الفصح، من شأنها أن تدفع هذا االعالن األصیل إلى 

)، ١٤: ٧وئیل صم ٢لهیة (اإلوعود ال، ُ�مكن اعتبار داود، �صفته رأس إسرائیل و�٢�العودة اآلن إلى مزمور 
ورث داود  ملًكا،ى عباءة آدم �وظیفة منصبه. من خالل مسحه من الواضح أنه تلقّ ألنه ابن هللا �معنى خاص، 

 ).٢٧ :٨٩(مز  "أَْعَلى ِمْن ُمُلوِك اَألْرضِ ، َأْجَعُلُه ِ�ْكًرا" �قول هللا دور آدم �اعتباره "ابن هللا" وملك األرض.

رسالیة إعلى األمم و�خضاعها. �انت �التسّلط داود الوعد  نال �اعتباره ملًكا ممسوًحافقط من المهم أن نفهم أنه 
سیاسیین أو شخصیین، بل �انوا أعداء  مجرد"أعداؤه" لم �كن  —داود هي نشر إرادة وملك هللا على األرض 

 �انهدف إخضاع إسرائیل  ثبت أنفي الواقع، ولكن أنفسهم وتأمروا ضد الرب ومسحیه.  أقاموا املو�ً أي هللا، 
قادوا خراف هللا إلى الضالل الشر�ر والوثنیة  َمنْ هم أنفسهم هو أن ملوك إسرائیل  . واألسوأ من ذلككافًیا تماًما

 الشنیعة. فكان ال مفر من السبي.

 دالذي لن �قو  من نسل داودعبًدا إسرائیل، وعد هللا أن ُ�قیم  ارتدادومع ذلك، فمن الالفت للنظر، في سیاق 
 "ُنوًرا ِلُألَمِم ِلَتُكوَن َخَالِصي ِإَلى َأْقَصى اَألْرضِ أ�ًضا " خروج جدید فحسب، بل سُیمنح للعالمفي سباط �عقوب أ
خطا�ا الكثیر�ن، و�رئیس إذ �حمل دینونة هللا  سیتحّملالقراءة،  أكملنا). هذا الخادم نفسه، إذا ٦: ٤٩ إشعیاء(
ر فّ �ك و�ذ). ٢-١: ١ �طرس ١انظر ؛ ١٢: ٥٣-١٣: ٥٢شعیاء إ" (َیْنِضُح ُأَمًما َ�ِثیِر�نَ "سوف  المتعاليكهنة ال

آدم األخیر، نسل إبراهیم، إسرائیل الحقیقي، داود األعظم، العبد  — اآلتي اعن خطا�ا شعبه، فإن هذا المسیَّ 
 ، من �مین هللا اآلب.من جبل صهیون السماوي  إلى األعالي لیملكسیصعد  —المتألم، ابن هللا 

https://ar.ligonier.org/
mailto:info@ar.ligonier.org


https://ar.ligonier.org   

info@ar.ligonier.org                               4                              ٢٠١٩ جمیع الحقوق محفوظة © 

. ومع ذلك، فإن هذه الملكیة ٢في المزمور  راث الموجودالوعد �المی قبول هذا ما هو إال، إذن، ٢٨متي إن 
. المسفوك الدمو  للجسد هللا من خالل الحجاب المشقوق  محضرإلدخالنا إلى أي كهنوت، ال وظیفةهي في خدمة 

إذ )، ٢٨-٢٤: ١٥ رنثوس�و  ١جمع �ل الخلیقة لعبادة أبیه (�و  لیخضعمن خالل سكیب روحه، �مُلك �سوع و 
 إلى األبد".  التمّتع �هد هللا و یمجتیوم �عمق أكثر حتى یتسنى لنا أن نتعلم " ا �عدیومً  ُ�خضعنا

 

في  قس للتعلیمو  لالهوتة جر�نفیل المشیخیّ �لیة ة في أستاذ الدراسات الكتابیّ هو الد�تور ل. ما�كل مورالز 
 Who Shall Ascend the( "من �صعد إلي جبل الرب؟. وهو مؤلف �تاب ")PCAالكنیسة المشیخّیة �أمیر�ا (

Mountain of the Lord?( . 

 

 .تیبولتوكتم نشر هذه المقالة في األصل في مجلة 
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