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 مملكة كهنة 

 نت ب. فالكينا كوي بقلم  

السفر إىل عدة دول.   أتاح يل فرصة  ا  اجلامعة، درسُت خارج ابلالد ملدة فصل درايس واحد، ممَّ عندما كنُت يف 
ومؤخًرا، تصفحُت جواز سفري القديم، وبينما كنُت أقلب الصفحات، وأنظر إىل األختام واتلأشريات، أدركُت أين  

واحدة فحسب تتبع انلظام املليك. ال تزال هناك العديد من املمالك عرب أحناء العالم، ومع ذلك، ال يزال  زرُت بدًلا  
 من الصعب علينا استيعاب معىن أن اهلل جعل كنيسته مملكًة. 

وباملثل، يمكن لوظيفة الكهنة أن تبدو غريبة وغري مفهومة دلى اذلين ليس دليهم كهنة يف كنائسهم. كذلك، إن  
هذا  السق معىن  استيعاب  الصعب  من  جعلت  العصور  عرب  بالكهنة  أحاطت  اليت  والفضائح  واإلساءات،  طات، 

 املنصب، والغرض اذلي ألجله داع اهلل الكنيسة باسم مملكة كهنة.

  . وأرجو أن 9:  5؛  6:  1؛ رؤيا  9،  5:  2بطرس   1؛  6:  19أود أن أتناول فيما ييل باختصار املقاطع الكتابية اتلايلة: خروج  
 يساعد ذلك الكنيسة يك تفهم ىلع حنو أفضل هويتها، والغرض من وجودها بصفتها مملكة كهنة.

ر جيًدا أن موىس نشأ يف اعئلة الفرعون املالكة يف مملكة مرص. وىلع األرجح،  6:  19قبل أن نتأمل يف خروج   ، تذكَّ
ة من الكهنة اذلين خيدمون آهلة مرص. ف  قد اكن وسط اململكة والكهنوت هو الوسط  استطاع أن يرى أيًضا طبقة ممَّيَّ

اذلي اعش فيه موىس؛ وهكذا، اكن يدرك هوية ومسؤويلات أوئلك اذلين ورثوا مناصب ملكية وكهنوتية. يف خروج  
، عندما أعلن اهلل أن إرسائيل ستكون مملكة كهنة، انطبقت تلك املفاهيم املألوفة ىلع أمة إرسائيل بأكملها.  6:  19

عِتق بنو 
ُ
وا مملكة كهنة يك خيدموا اهلل ويعبدوه. فقد أ  إرسائيل من عبودية أرض مرص، وُصرير

ثمة تتميم أعظم هلوية إرسائيل بصفتها مملكة كهنة يف الكنيسة. توجد تشابُهات واضحة بني إرسائيل والكنيسة.  
عِتقت إرسائيل بدم خروف الفصح، وتُعتَق الكنيسة بدم يسوع، محل الفصح األخري. واك

ُ
نت إرسائيل مملكة  فقد أ

أمة   فقد اكنت إرسائيل جمرد  بينهما.  مهم  واحد  اختالف  يوجد  كهنة. لكن،  الكنيسة يه مملكة  واآلن  كهنة، 
(. الحظ بعد ذلك كيف  9:  7واحدة، وشعب واحد، يف حني أن الكنيسة مؤلَّفة من أناس من لكر قبيلة وأمة )رؤيا  

 الكنيسة مملكة كهنة.توضيح ما يعنيه كون  5ورؤيا  2بطرس  1استكمل 

ًسا" تلقديم "َذبَائَِح ُروِحيٍَّة َمْقبُولٍَة ِعنَْد اهلِل بِيَُسوَع الَْمِسيِح". ثم 5: 2بطرس  1يف    ، توَصف الكنيسة بأنها "َكَهنُوتًا ُمَقدَّ
ْنتُْم فَِجنٌْس ُُمْتَاٌر، َوكَ 

َ
ا أ مَّ

َ
َسٌة،  بعد بضع آيات، تناول بطرس هذه الفكرة مرة أخرى، قائاًل: "َوأ ٌة ُمَقدَّ مَّ

ُ
َهنُوٌت ُملُويِكٌّ، أ
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لَْمِة إِىَل نُورِِه الَْعِجيِب" )اآلية   ِي َداَعُكْم ِمَن الظُّ (. فقد استخدم بطرس لغة  9َشْعُب اقِْتنَاٍء، ِليَكْ ُُترِْبُوا بَِفَضائِِل اذلَّ
 يحيني من ايلهود واألمم. ، ومقاطع أخرى من العهد القديم، مطبرًقا إياها ىلع املس43، وإشعياء 19خروج 

لِقيت حتية  6:  1. فيف رؤيا  2بطرس    1، استخدم يوحنا بعًضا من الصور نفسها اليت رأيناها يف  10-9:  5؛  6:  1ويف رؤيا  
ُ
، أ

رهم يسوع بدمه يلكونوا "ُملُواًك َوَكَهنًَة هلِل". ثم بناء ىلع ذلك، ويف األصحاح  ىلع الكنائس السبع، بصفتهم أناًسا حرَّ
 أى يوحنا خروفًا كأنه مذبوح، وترنَّم احلشد السماوي ترنيمة جديدة، قائلني: ، ر5

لُكر   ِمْن  بَِدِمَك  هلِل  يْتَنَا  َواْشََتَ ُذِِبَْت  نََّك 
َ
أل ُختُوَمُه،  َوَتْفتََح  ْفَر  السر ُخَذ 

ْ
تَأ ْن 

َ
أ نَْت 

َ
أ قَِبيلٍَة  "ُمْستَِحٌق 

ٍة، وََجَعلْتَنَا إِللهِ  مَّ
ُ
رِْض"َولَِساٍن وََشْعٍب َوأ

َ
 ( 10-9)اآليتان   .نَا ُملُواًك َوَكَهنًَة، فََسنَْمِلُك ىلَعَ األ

هذه املقاطع من رسالة بطرس األوىل ومن سفر الرؤيا تطبرق ألقاب إرسائيل العهد القديم ىلع كنيسة العهد اجلديد  
عِتقنا من الع

ُ
ر أننا قد أ بودية نلكون مملكًة وكهنًة. لكن إذا  املتنورعة األعراق. يصيبنا اذلهول واالنبهار عندما نفكر

اكتفينا بإزاحة هذه األفاكر جانبًا دون أن ندعها تأرس قلوبنا أو حتدث فينا تأثرًيا من جهة حياتنا ألجل اهلل، سيفوتنا  
 اهلدف من لك ذلك. يقودنا هذا إىل بعض األفاكر اتلطبيقية.

(، أي األسد )امللك(، واخلروف )الاكهن؛  7-5أواًل، حنن مملكة كهنة ألن يسوع هو امللك والاكهن األعظم )عربانيني  
ا ويشفع  أيًض (. فقد غلب كملٍك ألنه بذل نفسه ذبيحة نهائية عن اخلطايا يك يفدينا. وهو يملك علينا اآلن  5رؤيا  
 فينا.

ة. فإننا نعيش حتت  ثانيًا، شعب اهلل املفديون مفَرزون من لكر   الشعوب األخرى يف العالم يلكونوا مملكة روحية ممَّيَّ
 (. 5: 22؛ 10: 5ُحكم اهلل املمجد واملنِعم. عالوة ىلع ذلك، ألننا نشَتك يف املسيح، فإننا نملك معه أيًضا )رؤيا 

مون إىل اهلل،كهنةثاثلًا، الكنيسة يه مملكة   وحنن مدعوون إىل أن نكون    . فإن القداسة مطلوبة دلى اذلين يتقدَّ
مني أجسادنا ذبيحة حية  15:  1بطرس    1قديسني كما أن اهلل هو قدوس ) (. وعلينا أن نعيش حياة مكرَّسة هلل، مقدر

(. والكنيسة، بصفتها كهنوتًا مقدًسا، ال تقدم ذبائح دموية، لكنها تقدم بشلك مجايع ذبائح روحية،  1:  12هل )رومية  
ْي  وُترب بفضائل اسم اهلل

َ
ْم بِِه يِف لُكر ِحنٍي هلِل َذبِيَحَة التَّْسِبيِح، أ . يتجَّلَّ ذلك يف التسبيح، والعبادة، والشهادة. " فَلْنَُقدر

فٍَة بِاْسِمِه" )عربانيني   (. 15: 13َثَمَر ِشَفاهٍ ُمْعََتِ

افتُدينا بدم احلمل، وذلا، فإن كوننا مملكة كهنة إنما هو امتياز عظيم. إذن،   دعونا بالفرح والشكر نعزم  إننا قد 
 بكلر قلوبنا ىلع تأدية مهمة اإلخبار بتسابيح ذاك اذلي داعنا من الظلمة إىل نوره العجيب.
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 هو رايع كنيسة كورنرستون املسيحية بمدينة ميدفورد، والية أوريغون.  نت ب. فالكينا كوي د.  

 

 .تيبوتلوك  تم نرش هذه املقالة يف األصل يف جملة
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