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   توقعات قديمة
 إيان دوجيد بقلم 

ومع ذلك، ال نرى يف أي    . )٢٣:  ٤  " (ميت يَْ�ِرُز بِِبَشاَرةِ لَْملَُكوِت "بدأ  ة،  بدأ الرب �سوع يف اخلدمة األرضيَّ ما  عند
د مع�  دِّ أن ُ�   املسيحللملكوت. والسبب �سيط: لم ي�ن ىلع    ا واضحً   ا تعر�فً يعطي    �سوع الرب    ماكن يف األناجيل

القديم. اكن اللغز بالنسبة هلم  لجيد    دارس� �شلٍك   امللكوت، ألن مستمعيه اكنوا    ةيَّ معرفة كيف  ةاولهو �لعهد 
ْجِل ذلَِك لُكُّ اَكتٍِب ُمتََعلِّمٍ : "الحق  عاتهم من العهد القديم. هلذا قال �سوع يف وقٍت توقُّ   مع  �سوع ميجء    توافق

َ
يِف    ِمْن أ

َماَواِت �ُْشِبُه رَُجًال رَبَّ َ�يٍْت ُ�ِْرُج ِمْن َكْ�ِِه ُجُدًدا َوُ�تََقاءَ  ). إن ملكوت اهللا، أو ملكوت  ٥٢:  ١٣(مىت    "َملَُكوِت السَّ
لكنه  ،  ا نفسه  قةياخلل  قدمسواء. إنه مفهوم قديم    يف رواية مىت، هو يشء قديم وجديد ىلع حدٍ   ىع ديُ كما    السماوات،

. يف هذه املقالة، سوف �ستكشف اجلذور القديمة مللكوت اهللا  سيح بميجء امل  ا طر�قة جديدة تمامً وصل إىل األرض ب
 يف شخص وعمل �سوع املسيح.  حتقيقهة جتديده وظر يف كيفيَّ ونن

يشء يف الكون من  لك    ��مالرب هو امللك ىلع لك ما خلقه، ما يع� أنه  فيف فعل اخللق ذاته.  ملكوت اهللا  �شأ  
السماء والكواكب،    �م � فهو  حونلا.   يا  ا وهذ�وم  الشمس    مارسهتاذلي    اخلاضع هل  احل�م نعكس يف  حل�م 
نعكس  هذا احل�م ياألرض ومجيع �لوقاتها، و��م والرب      مدار انلهار والليل واملواسم والسنوات.ىلع  والقمر  

لقوا  خُ األد�، وملئه و�خضاعه ملجد امللك العظيم، اذلي  املخلوق    يف اتلفو�ض املمنوح آلدم وحواء حل�م انلظام
من شجرة معرفة اخل� األ�ل   عدمامللك العظيم و لرش�عةا ا منهم أن �ضعويف جنة عدن، اكن مطلو�ً صورته.  ىلع

ُقُدِس املظهر األول حل�م اهللا هو زمن "  هذاوالرش. اكن  
ْ
وِح ال بولس بأنه جوهر    وصفه"، اذلي  بِرٌّ وََسَالٌم َوفََرٌح يِف الرُّ

  ة قياخلل  ح�م اهللا ىلع  يفقد تم حتدِّ عندما أخطأ آدم وحواء، ضاع لك ذلك.  ل�ن  و  .١٧:  ١٤رومية    ملكوت اهللا يف
 .عبهب� امللك وش   تناغمةم والفرح المُ ر عالقة السال انهيا ، و�نت انلتيجة  اإلثمد: استُبدل الرب ببفعل اتلمرُّ 

البرش  رؤوفال  ملكه إاعدة    هو اهللا    قصد  ومع ذلك، اكن  السبب، داع .  ىلع  الوثنيَّ   الرب   هلذا  ة  إبراهيم من جذوره 
ينتمون  سوف �سل إبراهيم من مرص وأعلن أنهم  الرب  يف وقت اخلروج، أخرج عيش فيها.  يل  ا أرًض   إعطائهب  هووعد

مَّ   َمْملََكةائيل  ستكون إرسإيله بطر�قة خاصة:  
ُ
راعيهم السماوي، الرب  سيكون    ).٦- ٥:  ١٩خروج  (  َسةُمَقدَّ   ةَكَهنٍَة َوأ

الرب بىلع العالم لكه    سيادتهالرب    يمارس   ).١٥:  ١٧  تثنية(  يحكمونهم حبكمةٍ س  ، ملو�ً رض يف األ  ر هلم راعةً وفِّ يوس 
 . )٩٩مزمور  ( إرسائيل عدل من أجل شعبه�و

عليه  د  تمرَّ ختار  شعب اهللا المُ ف  قة. يىلع اخلل  حكمه سابًقا    ت حتدَّ   ا كما ة ح�م الرب ىلع إرسائيل، تمامً ت اخلطيَّ حتدَّ 
 عن أسياد آخر�ن    احث� العهد، ب  �رسو

ً
   وهم أضلُّ   لربايف    شعبال   ةقياداهللا ل   قامهمأامللوك اذلين  و.  منه  بدال

ً
من    بدال
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 .  عبدوها هلم يل  ا أصنامً   أقاموا حيث    ،ذلك
ً

من الرب والسالم والفرح، اعنت إرسائيل من لعنات    نتيجة ذللك، بدال
، ورشليمأيف  ريضسكنه األم اذلي هو ، اهليلك. اغدر امللك العظيم  وعدمن أرض امل سيبالعهد، و�لغت ذروتها يف ال

 ). ١٠-٩زقيال حضد أعدائه ( بال محايةوتر�ه 

األنبياء ايلق� من  أعلن    ،إرسائيل و�هوذا  سيبعندما تم  اللكمة األخ�ة. حىت    ة البرش طيَّ ال يم�ن أن ي�ون خل 
املستقبل، ستُ   أي  بداية جديدة يف  (سَّ ؤملكة جديدة  اليت  األيام    فستأيت ).  ٣٣-٣١:  ٣١رميا  إس ىلع عهد جديد 

السالم واالزدهار   عودة  �شمل  ة جديدأي خليقة  ،  )١٧:  ٦٥اء  إشعي(  جديدةً   ا وأرًض   جديدةً   سماواٍت فيها اهللا    سيخلق
  عظام جديد، ومن    خروٍج يف    غر�بةشعبه من أرض  الرب مرة أخرى  صعد  سيُ ).  ٩-٦:  ١١شعياء  (إعدن    مثل جنة

  حسب هذا الشعب اجلديد سيقوده ملك جديد  و   ).٢٤- ٢٣:  ٣٤زقيال  ح(    إرسائيل اجلديدةيشلكِّ س اجلافة    املايض
 ).  ٧-٦: ٥٦؛ ٤-٢: ٢(إشعياء   عددهم يف مماأل  وسيشمل حىت) ٢٤-٢٣: ٣٤حزقيال (  قلب اهللا

، وجد الشعب نفسه  سيب. حىت بعد العودة من الةحلظيَّ ة أو  هذه ابلداية اجلديدة مللكوت اهللا لن ت�ون فور�َّ ل�ن  
 يف يوم األمور الصغ�ةيعيش  

ً
أن نهاية العالم    هم دانيال انليبر). وقد حذَّ ١٠:  ٤�ر�ا  ز(  مابلقاء يف غياب ملكه  ، �اوال

اململكة القادمة ف.  ه�سيالرب وقدِّ   ُملك للسفر قبل أن يبدأ    شاقو  طو�ل  هناك طر�ق  سيكون بل    –بعد    لم تقرتب 
جزء    لم ت�ن سنوات السيب سوى ).  ٨دانيال  (  من اتلار�خ  شاقةإلنهاء مجيع املمالك لن تصل إال بعد فرتة طو�لة و

؛  ٢٤: ٩دانيال  ( سبع� مرة سبع سنوات  فقط بل  ا ملدة سبع� اعمً تمتد    لن، واليت  ضيقاتصغ� من عرص املحن وال
- ٣٤:  ٢  يال(دانيهيمن ىلع العالم    جبًال تُلصبح  تنمو بعد ذلك  صغ�ة    ةكحبَّ ملكوت اهللا  سيبدأ  .  )٢٢:  ١٨قارن مىت  

، فملكوت اهللا سينترص  ملكوت اهللا  ضد  ةأو الروحيَّ   ةالبرش�َّ   قاومةامل   بغض انلظر عنيف انلهاية،    ومع ذلك   ).٣٥
 باتلأ�يد.

ح�م    وصولأعلن  فعات العهد القديم.  ة توقُّ خلفيَّ   يف ضوء ث  ملكوت اهللا، اكن يتحدَّ بعظ  يل�سوع    جاء  عندما 
يف    لتمثِّ المُ   األز�ق هدفه  حقِّ س�ن ب� البرش يل ياهللا نفسه ل قد جاء  ل اهللا ىلع األرض بطر�قة جديدة وملموسة:  

ملكوت اهللا    . لقد ظهر)١٩-١٨:  ٤وقا  لنلفسه. إن �يئه �لب الرب والسالم والفرح يف الروح القدس (وجود شعب  
�سب �سوع أنه إرسائيل  سلسلة  علن  ت�سوع نفسه. يف إ�يل مىت،  الرب  ي  أمن خالل ميجء إرسائيل اجلديدة،  

   ).١٦-٢: ١مىت (  السيبابن وابن داود، وإبراهيم،  من �سل، اجلديد

ة  مياه املعموديَّ   يف  عرب وقد    ). ١٥-١٣:  ٢ىت  م(  بأمان من هناك  وخرج�سوع إىل مرص وهو طفل،    نزلمثل إرسائيل،  و
يومً  أر�ع�  الرب�َّ   ا وقىض  اجلبل يلعطي شعبه إىل    صعودهقبل    ،)٤-٣مىت  (إرسائيل    مع خربة  باتلوازي ة،  ويللة يف 

اكن  اذلي    اموس انل  متمِّ يلُ �سوع  جاء  .  بأمانةٍ ة، أطاع �سوع  فشلت إرسائيل يف الرب�َّ   ول�ن حيث  ).٥مىت  (  الرش�عة
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ة  بوديَّ عأخرجهم من  إذ  لشعبه،    اجديدً   ا ق �سوع خروجً من خالل موته وقيامته، حقَّ   .)١٧:  ٥مىت  (  يلسحق إرسائقد  
  –  ممايلهود والسامر�� واأليف وحدة جتمع ب�    –اجلديد    ، أصبح شعب اهللاملسيح  يف  ).٣١:  ٩لوقا  (  ة واملوت اخلطيَّ 

  � تاح مرة أخرى ماهللا    �رضالرب والسالم والفرح يف    أصبح  ). يف املسيح،٢٢-١١:  ٢؛ أفسس  ٤(يوحنا    ةيَّ واقع  حقيقة
 .للبرش

انلهايئ    اكتماهلجاء ملكوت اهللا إىل األرض يف شخص �سوع منذ أ�رث من أليف اعم، يبىق    قد   ح�   يفومع ذلك،  
  ه وأن ينتظرو  )، ١٠:  ٦  (ميت  ن يأيت امللكوت أوا من أجل  م �سوع تالميذه أن يصلُّ . هلذا السبب علَّ املستقب� نا  ؤرجا 
بدأ  ).  ٢٥  (مىت  انتظاره طال    لو، حىت  ٍب برتقُّ  لكنَّ   اهللا، حامًال   ُملك لقد  لشعبه،  والفرح  السالم  نرَ معه  لم  بعد    نا 

ت�لَّ  اليت  اجلديدة  واألرض  اجلديدة  األنبياء.  السماوات  عنها  وخاصةعميق  شلٍك �م  املسيح،  ميجء  مع  وته  مب  ، 
العالم  وقيامته،     ورشليم ألم نصل بعد إىل  فإننا  ومع ذلك،    .)١٥:  ١١رؤ�ا  (  هلنا ومسيحهإلبالفعل  أصبحت مالك 

كو�. ىلع الرغم من أننا   قيقحت اكتمال وة إىل  �ل تار�خ البرش�َّ ب  تأيت و،  اجديدً   ا عدنً   � نفسها اجلديدة، اليت تضم  
من هيالك السلطة يف هذا   زفاخل  قد�قد رضب احلجر  ف .  دةمؤ�َّ نهاية القصة    إال أن، بعدال �ستطيع أن نرى ذلك  

فإن الكتابة ،  ا هفخر و  ا �رب�ائهو   ا �ده  ىلع الرغم من لك   ). ٣٥-٣٤:  ٢دانيال  (العرص و�دأ تفتيتها انلهايئ إىل غبار  
يدوم  ملكوت اهللا هو امللكوت الوحيد اذلي  إن  د.  �َّ ؤم  ا زواهلو  -هذا العالم  ات  مرباطور�َّ �ملوك وبق  تعلَّ تىلع احلائط  

 إىل األبد. 

رة أخرى يلجلب ملء الرب والسالم يأيت منابض باحلياة. س  برجاء، �ن ننتظر عودة ملكنا من السماء  يف الوقت احلايل
. سيح�م من ابلحر إىل ابلحر، ىلع الرجال والنساء من  هكمِ والفرح يف الروح القدس اليت � اثلمار املوعودة حلُ 

قبيلة ولسان و بالفعل، وقد جت�َّ   فقد تم خوض   .ةغول  مةأ لك  قيامة �سوع من ب�  االنتصار    املعر�ة احلاسمة  يف 
 إىل األبد.  لكهسيبىق مُ ملكوت اهللا إىل األرض، و جاءاألموات. يف �سوع، 

 

القديم   العهد  أستاذ  هو  دوجيد  إيان  وال�ليَّ ب ادلكتور  فيالدلفيا،  مدينة  يف  لالهوت  وستمنسرت  س ؤسِّ المُ   رايعة 
 The Whole( ألَّف العديد من الكتب، منها  وهوة يف مدينة جلينسايد، بوالية بنسلفانيا. لكنيسة املسيح املشيخيَّ 

Armor of God: How Christ's Victory Strengthens Us for Spiritual Warfare .( 

 

 .  تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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