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؟ 
ً
 ماذا يعنى أن تكون مسيحيا

 املسيح  حتىمن أدم عالقة العهد 

 

 

 
 

 بقلم 

 القس رفيق إبراهيم 
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 املقدمة 

 هو أكثر من  
ً
  قيمي وأخالقي تعرف نفسك بدين معين أو تأكيد نظام  أن  أن تكون مسيحيا

 . كونك مسيحيعقيدياو    معين
ً
يعني أنك احتضنت ما يقوله الكتاب املقدس عن هللا    ا

ربما تحتاج    .ودخلت في عالقة شخصية مع هللا  نفسك بناء على ذلك  خالصتم  والبشرية و 

في الحقائق التالية املوجودة في معى تأمل ت قدمه أنأالطرح الذى أو تقبل   قبل أن ترفض

 :الكتاب املقدس

العهد عالقة  ببساطة  هو  املقدس  االنسان    الكتاب  لفداء  االبن  وهللا  االب  هللا  بين 

مع املخلص   عالقة عهدواسترجاع خليقته بعد أن تشوهت بالسقوط وكل من يدخل فى  

بدية، فاليهود دخلوا فى عالقة العهد بناء على  أالرب يسوع املسيح،  هنا ينال حياة جديدة  

ابراهيم وابراهيم نفسه دخل فى عالقة عهد مع هللا بناء على  عهد ملكى صادق وكل قصة  

 العالقة من خالل املسيح في القديم والجديد 
ً
الخالص تتلخص في من بعيد نظروه !! إذا

الت هللا منفصله فهي ويخطئ من يظن أن تعاملم تنقطع  كانت خط متواصل بانورامى،  

رحلة مكتملة من البداية الى النهاية، فهو ال يتغير وال يستطيع أن ينكر وعوده التي قطعها 

مع االنسان ألنه يحب االنسان وخليقته وهذا هو األساس فاملحبة اإللهية هي التي تحرك 

 كل األمور في إتجاه خالص االنسان. 

قبل ذلك  كان ُيدعى   .أتباع يسوع في أنطاكيةتطبيق مصطلح "مسيحي" ألول مرة على  تم  

اليوم  يستخدم مصطلح مسيحي في الغالب أكثر   وأصحاب الطريق و  تالميذالأتباع يسوع  

تخبرنا قصة العهد   .من مصطلح تلميذ ، ولكن في العهد الجديد كان املصطلحان مترادفين

 الجديد أن التالميذ كانوا أناس
ً
نرى كيف يصف الكتاب  دعونا  عه،  دعاهم يسوع التبا  ا

الرب  املقدس   الكتاب   املسيح  يسوعتبعية  هذا  في  نسميه  وما  العهد  عالقة  خالل  من 

 .بالالهوت العهد)فقه العهد(

الخدمة  كل جوانب  فى  بل  الهوتية  معرفة  ملجرد  ليس  أمر حيوى  العهد  الهوت  دراسة 

الحقيقة في    العملية وهدفي من هذا الكتاب هو أنى أريدك أن تعرف كيف تستخدم هذه
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. حقيقى وجب عليك الدخول في عالقة عهد  مسيحي فإذا كنت    حياتك وفي حياة اآلخرين

أقول الصدق إن نوع معرفة هللا الذي يمكن تدريسه في فصل الالهوت ليس غاية في حد  

هللا  مجد  بالطبع  هي  الغاية  وهذه  وأعلى  أعمق  غاية  لتحقيق  وسيلة   
ً
دائما إنها  ذاته، 

 وهذا ينبع من الشركة مع هللا. واالتحاد به 

هنا نكون   نتعلم عن هللا حتى نعرفه وبمعرفته أعني الدخول في عالقة وشركة كاملة معه 

. إذا كان بإمكاني تكرار هذا بطريقة أخرى أوضح، فإن دراسة معرفة  مسحيين حقيقيين

. إنها ليست مجرد مع
ً
رفة عن  هللا هو معرفة العهد، ومعرفة العهد هي معرفة به شخصيا

هللا، إنها معرفة هللا نفسه. معرفة العهد هي معرفة الشركة مع هللا الحي والشركة معه الى 

 االبد.

لذا فإن املعرفة ش يء خطير والبد أن نتابعها بحكمة ويكون لدينا فلتر لنعرف الحقيقي 

ودراساتن املعرفية  الكتابية  معرفتنا  في  بجهاد  نتابع  عندما  تأتى  والقوة  الخبيث،  ا من 

املنهجية أي الالهوت بهدف معرفة شخصية بالرب بممارسة عملية، وهذا هو الغرض 

 االهم من مجرد معرفة جافة ال تضعك انت واملخدومين فى دائرة العالقة الشخصية باهلل. 

في هذا الكتاب نقدم دراسة مقارنة جديدة عن الهوت العهد نطرح فيها كل وجهات النظر 

سيحية واليهودية ربما هناك جدل حول من يملك الوعود، فى وكيف نفهم العالقة بين امل

هذه الدراسة نكتشف ان العهود فى املسيح فليست فى قدرات دينية عند اليهود حتى لو  

وحتى  املسيحية.  التفسيرات  بعض  او  اليهود  يدعى  كما  ذبيحة  وتقديم  الهيكل  بناء  تم 

قام أشروط العهد الن املسيح قد املسيحيين ألجل اعمالهم الصالحة ال يستطيعوا إيفاء 

 حياة ابدية 
ً
العهد ونفذ الشروط واطاع حتى املوت موت الصليب وقام من األموات معطيا

 ملن يؤمن ويعترف بخالصه هو قال كلمته األخيرة )قد 
ُ
 كمل( أ

الرب يسوع فهو مدبر الخالص وقام بالخالص ألجل مجد  األمر ببرمته صار من جانب 

ويقول اين دور االنسان؟  هنا أقول انها النعمة بدون استحقاق حدهم  أيتساءل  و اسمه  

 تنال املواعيد التي لنا في املسيح.  لكى 
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امور يسميها    ترتكب  الحرية  املناداة بالحرية وتحت مسمى   هى 
ً
الشائكة جدا من االمور 

الحياة االبدية والن غضب هللا معلن على   الكتاب فجور أي تبتعد باإلنسان عن طريق 

جميع فجور الناس فهنا ينبغي ان يأتي من يتحمل الغضب املقدس على هذه الفجور فجاء 

حالتنا   برغم  االقداس  الى  للدخول   
ً
طريقا لنا  فتح  جديد  لعهد  ضامن  وأصبح  املسيح 

فالعالقة هنا مع املسيح اصبحت هى الطريق الوحيد للخالص وليس اسم اخر به ينبغي 

 ان نخلص.

العهد من كلمة هللا ألجل خالص نفسك وألنه هو   عالقةلفهم    دعوتي من هذه الدراسة 

من للنجاة  الوحيد  القارئ  الضمان  صديقي  العالم،  لهذا  النجاة  فلك  هو  الطوفان!! 

وتحرير  فيها  التفكير  من  عقلك  وتحرير  الخطية  عبودية  من  نفسك  تحرير  فى  حريتك 

وتقنعك بالقليل لتسلب  إرادتك من فعلها الن طبيعة الخطية إدمانيه فهي تلتف حولك  

حريتك فدعوة االقتراب من املسيح هى دعوة للدخول فى عهد يحرر من طغيان االلحاح 

الذى تفعله الخطية فى حياتك فتعيش كائن مستهلك يستخدمك العالم ألغراضه والنهاية 

 موت أبدى. 

 

فكل   االبدية  وهو  النهائي  الغرض  فى  تفكير  هى  العهد  الهوت  بطريقة  التفكير  دراما  إن 

التاريخ اإلنساني تقود الى االبدية، يقودنا هذا إلى التأمل في الحياة األبدية مع املسيح !!! يا 

له من رجاء مبارك في املسيح، أن نتطلع إلى هذا دون التخمين ولكن العلم باليقين إننا  

 سننال الجائزة الحقيقية كما يقول بولس أركض لكى أنال املجازاة. 
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إذا عاش املسيحيون كما لو كانت األبدية حقيقية، فإن العديد  القلب  أقول من كل  

ستختفي. مشاكلنا  الوحيد   من  الطريق  فهو  املسيح  فى  لنا  التي  الحياة  نقبل  فهل 

للدخول فى هذا العهد، إذا أردت الدخول في هذا العهد أو ربما تريد استعادة عهدك  

 صلى معى هكذا: مع هللا تستطيع أن تصلى معى االن

دخل أ"يا إلهى أطلب غفرانك وعلى حساب ضمانك األبدي الذى دفعته بدم صليبك  

فى عهد معك أطيعك أحبك أعيش ألغراض ملكوتك وعندي يقين انى سأكون معك فى 

 نهاية الزمان تقبل صالتي من قلب تائب وعقل مشفى وارادة خاضعه "امين  
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 الفصل األول 

 العهد؟  عالقةهي ما 

 

 في البحث الالهوتي  
ً
تعريف املصطلحات وتحديد املعنى من وراء الكالم عملية مهمة جدا

لسبب كثرة وجهات النظر املتعددة والتي ينشر أصحابها أبحاثهم في كتب كثيرة ودوريات  

الهوتية ويظن القارئ العادي ان كل هذه النظريات واآلراء كتابية طاملا صادرة عن دور  

الدراسات  و مسيحية  نشر   ومقارنة  املصطلحات  فلتره  من  البد  ولكن  صحيحة  تعتبر 

والتوصل الى مفاهيم ثابته الى حد ما، على العموم تستلزم الدراسات الالهوتية ان نحدد 

 املصطلح قبل كل ش ئ. 

   املقصود بالهوت العهد:هو ما 

 
ُ
حرر العقائد املسيحية من كثير من الرتوش التراثية فى العبادة   صلح الذىهو التفكير امل

املسيحية وهو بداية فهم كلمة هللا بعمق وربما سادت وجهة النظر التدبيرية على الفهم 

عن   الكشف  نحاول  الدراسة  هذه  في  ولكن  الكنائس  أغلب  بين  والكتابي  الالهوتي 

أن يفهم القارئ العربي وجهات النظر   الدراسات الكتابية في مجال الهوت العهد رغبة منا

املتعددة داخل الوسط املسيحى للكنيسة العاملية وسنقدم بحيادية وموضوعية وجهات 

 النظر املتعددة ليسهل مقارنة الفكر بالفكر ونترك للقارئ االختيار له في النهاية. 

الشاملة للكتاب املقدس، والتي تؤ  القصة  العهد هو إطار لفهم   الهوت 
ً
أن  أوال كد على 

خطة هللا الفدائية وتعامالته مع البشر تتم بدون استثناء وفًقا للعهود التي وضعها بشكل  

األوائل   اآلباء  زمن  منذ  تحققت  قد  اإللهية  العهود  أهمية  أن  من  الرغم  على  سيادي. 

للكنيسة، إال أن الهوت العهد لم يتم التعبير عنه كنظام فكرى الهوتي حتى تبلور في إقرار 

 ان ويستمنستر في القرن السابع عشر:ايم
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 The Westminster Confession of Faith    ويعتبر اعتراف اإليمان ويستمنستر من املعالم

 بالكامل  عن 
ً
 مطورا

ً
 قويا

ً
البارزة في القرن السابع عشر وهو املستند الذي يعرض ملفا

 فكر  الهوت العهد. 

ينظم الهوت العهد الوحي الكتابي حول ثالثة عهود متسقة مع عهد النعمة   في األساس ،

 ولكنها مميزة وسنشرح كل منهم بالتفصيل : 

تم بين أقانيم الثالوث في األبدية ، حيث يعد اآلب بميراث االبن ، ويتعهد االبن    عهد الفداء

 تخليصهم.

الحياة األبدية إذا اجتاز اختبار الذي أمر به آدم في الجنة ، ووعده رسميا ب  عهد األعمال 

 ، يرى العديد من علماء الهوت العهد أن العهد املعطى على 
ً
الطاعة في جنة عدن )أيضا

 جبل سيناء هو بمعنى ما إعادة نشر لعهد االعمال( 

   ، 
ً
 مع آدم مباشرة بعد السقوط، عندما وعد   عهد النعمةوأخيرا

ً
، الذي دخل فيه هللا أوال

( نجد عهد النعمة يعد هللا  ١٥:٣املرأة، الذي سيسحق الحية )تكوين  بإرسال نسل من  

بركاته  لكسب  وبالتالي  لشعبه،  فيدرالي  كممثل  املكسور  األعمال  بعهد  للوفاء  بمخلص 

نيابة عنهم. جميع عهود الكتاب املقدس الالحقة، مثل تلك التي أكدها هللا لنوح وإبراهيم  

هذه العهود السابقة في نبوءات إرميا وحزقيال،   وداود والعهد الجديد الذي يعد بتحقيق

، وهي في األساس إدارات مختلفة لـ عهد النعمة األبدي الوحيد، الذي  
ً
كلها مرتبطة عضويا

 يبني كل واحد على اآلخر ويكتمل في العهد الجديد الذي افتتحه املسيح بدمه املسفوك.

وم الكتابي  للعهد  مختلفة  تعريفات  عدة  الهوتيون  أن اقترح  على  الكل  وأجمع  يميزه:  ا 

العهود الكتابية تتميز عادة بعالمة مرئية من خاللها يتذكر البشر الذين دخل هللا معهم 

في عهد فنجد بعض األمثلة على عالمات العهد هذه هي قوس قزح املعطى لنوح. الختان  

 إلبراهيم. واملعمودية والعشاء الرباني في العهد الجديد. 
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ب النعمة  عقيدة  باألمور  إن  فقط  يهتم  صلح 
ُ
امل الالهوت  بأن   

ً
انطباعا تعطينا  سهولة 

بشدة   االنجيلية  دوائرنا  في  األشخاص  من  العديد  ويهتم  الداخلية  للحياة  الروحية 

بالتحول الداخلي أو ما يسمى االختبار الشخص ي من خالل فهم حقيقي للكتاب املقدس.  

وا الجسدية  اآلثار  نهمل  ما   
ً
غالبا فإننا  ذلك،  شوهت  ومع  والتي  للخطية  الجتماعية 

املجتمعات االنسانية وتأثيراتها السلبية على النفس اإلنسانية ولكن يبدأ امللكوت  حينما  

  وينتظر 
ً
 جديدا

ً
يملك الرب يسوع على القلوب فيعطيها حياة ويثمر على ارض الواقع شيئا

 أبناء امللكوت حياة ابدية حيث يملك املسيح الى االبد. 

 بأنهما عالمة وختم لعهد  في علم الال 
ً
صلح، ُيعرَّف العشاء الرباني واملعمودية عادة

ُ
هوت امل

وتفسيره  الالهوتية  في نظرته   الهوت مصلح 
ً
أساسا هو  العهد   ألن الهوت 

ً
ونظرا النعمة 

الكتابي، فهو ينظر إلى املعمودية وعشاء الرب على أنهما عالمتان للعهد، مثل الختان في  

للذان يطلق عليهما أحيانا في الوسط الكنس ي "فرائض الكنيسة". إلى  العهد القديم وهما ا

كأحدي عالمات   الكنس ي  التأديب  يضيف  املفكرين  وبعض  بها،  املوعوظ  الكلمة  جانب 

والصالة الحيةالكنيسة   هللا  كلمة  في  القراءة  من  النعمة  عهد  وسائط  بجانب   
ً
أيضا  ،

 والشركة والوعظ والكرازة.  

على ممارسة عالمات الكنيسة وإننا ال نحصل على فوائد روحية  الالهوت املصلح يؤكد  

من خالل املشاركة في التناول او املعمودية ولكن من خالل قوة عمل الروح القدس كما  

يتم تلقيها باإليمان فعملية املمارسة تستلزم ايمان ربما تقول البد من وجود وسيط مادى  

خالله من  لنفهم  مثال  الكهنوتية  الوسائط  تاريخ  أي  ان  الحقيقة  ولكن  العهد  معانى  ا 

التعامالت اإللهية يأخذنا في رحلة نجد إنه يلقى بكل املفاهيم املادية مرحلة بعد األخرى  

 ويلمع املعنى الحقيقي في العالقة العهدية بين هللا واالنسان  
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العهد  لذلك يعطينا الهوت العهد رؤية أكبر في فهم كال العهدين معا بشكل بانورامى  فهم  

الجديد في ضوء العهد القديم ويوضح كيف يفهم املؤمنون ملكوت هللا ليشمل العاملين  

الروحي واألرض ي. والغرض من كل هذا هو الكرازة باإلنجيل فعلينا أن نذهب ونعلم إنجيل 

أجل   من  هو  الروحي  التجديد  هذا  لكن   ،
ً
روحيا الناس  يتغير  حتى  األمم  لجميع  املسيح 

 ح  أي ملكوته إلى كل جانب من جوانب الثقافة حول العالم.  توسيع سيادة املسي

الالهوت  علم  هو  "ما  أنفسنا،  نسأل  عندما  لذلك  العهد،  الهوت  مفهوم  يعني  هذا  كل 

صلح هو الهوت العهد." 
ُ
صلح؟" سيكون من املفيد لنا أن نجيب  "الالهوت امل

ُ
 امل

األخر  واألفكار  العهد  بين الهوت  نفرق  أن  البد  البداية  تحاول شرح في  التي  الالهوتية  ى 

العالقة بين هللا واالنسان بشكل أو بأخر مختلف عن الهوت العهد بما يسمون أنفسهم  

الجديد العهد  مفهوم   NCTبأصحاب الهوت  وبين  بينه  للتفرقة  حدث 
ُ
امل وسنطلق عليه 

العهد الجديد، فكل منهم ينادى بوجهة نظر تعتبر منظور متكامل من خالله يرى األفكار 

 الالهوتية والكتابية التي تفسر وجهة نظره.  

لتأكيدنا    
ً
جدا مهم  ألنه  العهد  الهوت  يفهموا  أن  للمسيحيين  بالنسبة   

ً
جدا املهم  من 

. لقد تم تصميم الهوت العهد ملساعدة املؤمن وهذا أساس مسيحيتنا الشخص ي لخالصنا

فإنك  خلصك،  قد  أنه  هللا  يعدك  عندما  أنه  من  تأكدها  أو  تأكده  سبب  معرفة  على 

 أن تفهم ما أنجزه الرب يسوع من أجلك عندما مات من  
ً
تخلصت بالحق. من املهم أيضا

  
ً
أبدا يمكنهم  ال  بمفردهم.  الصليب  عمل  معرفة  املؤمنون  يستطيع  ال  ما  أجلك.  معرفة 

أنجزه هللا لنا في يسوع املسيح على الصليب، ومن خالل الهوت العهد تستطيع  فهم ما  

 فعله الصليب من أجلك. 

بإختصار يوجد ثالث نظريات كبرى في الهوت الكنيسة لفهم العالقة بين هللا واالنسان 

يتفق مع  وهنا نستعرض كل األفكار ونترك لك القارئ الكريم الحكم بعين متوازنة ايهم  

 من املعنى الذى قصده هللا والرسالة التي تلقاها أنبيائه لكى 
ً
كلمة هللا ويكون أكثر إقترابا
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عبر   الكنيسة  أمنت  لقد  العموم  وعلى  اإللهية،  التعامالت  خاللها  من  ونفهم  لنا  تصل 

نظر  وجهات  هي  الحقيقة  ولكن  متصارعة  أفكار  انها  نقول  وربما  األفكار  بهذه  تاريخها 

 قريب املفهوم الكتابي للبشر وهى كالتالي: تحاول ت

 الهوت العهد - 

 الالهوت التدبيري  -

 الهوت مركزية املسيح  -

نستطيع القول إن هناك ثالث أنواع من األنظمة الالهوتية التي وضعها علماء الالهوت 

لتفسير العالقة بين هللا واالنسان وخليقتهاملسيحى   

Covenant theology  

Dispensational theology  

Christocentric theology 

 الهوت مركزية املسيح-الهوت تدبيري -الهوت العهد-

 وهو عهد عصر النعمة  االول 
ً
عهد واحد متصل عبر التاريخ وتم اإلعالن عنه تدريجيا

باملسيح وغرض هللا هو اختيار املفديين من هذا العالم، لتأسيس مملكة واحده  

 . سماوية

سبعة عهود تاريخية مختلفة وغرض هللا هو مملكة ارضية لشعب هللا ثم   ي الثان

 . السماوية للجميع أي اسرائيل والكنيسة

عهدين فقط القديم والجديد وكل اعمال هللا تتمحور حول املسيح وغرض هللا  الثالث

 هو استعادة صورة اإللهي التي فقدت فى االنسان ويتم هذا بنعمة هللا. 
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 مقارنة بين الهوت العهد والالهوت التدبيري 

 شعب هللا في الهوت العهد:

 يمثله القديسون في العهد القديم وقديس ي العهد الجديد.  هللا له شعب واحد ،

وان  ال   املسيح  حتى  ادم  منذ  سيادة هللا  ملفهوم  الكالفينى  الفهم  على  يؤكد  العهد  هوت 

 االعالن اإللهي مر بمراحل متدرجه الى ان تم االعالن الكامل فى املسيح. 

 شعب هللا في الالهوت التدبيري: 

 والكنيسة. إسرائيل شعب أرض ي، والكنيسة شعب سماوي. إسرائيل  -هلل شعبان 

خطة هللا لشعبه في الهوت العهد : خطة واحدة للخالص لجميع شعبه منذ زمن آدم.  

الخطة هي خطة نعمة، كونها تتمة لعهد النعمة األبدي، وتأتي من خالل اإليمان بيسوع  

 املسيح.

 خطة هللا للخالص في الالهوت التدبيري: 

ة واحدة فقط للخالص ، على الرغم من أن هذا قد أس يء فهمه في كثير من  هللا لديه خط

 األحيان بسبب عدم الدقة في بعض الكتابات التدبيرية. 

 خطة هللا للخالص في الهوت العهد: 

له خطة واحدة في كل العصور منذ آدم: يدعو هذا الشعب   -الكنيسة    -هللا له شعب واحد  

 قديم والعهد الجديد. إلى جسد واحد في كل من العهد ال

إسرائيل    -نجد في خطة هللا لشعبه في الالهوت التدبيري أن لدى هللا شعبان منفصالن  

هناك   ليكون  يخطط  املتميزين.  الشعبين  لهذين  منفصلتان  خطتان  ولديه   والكنيسة  

مملكة دنيوية إلسرائيل. تم تأجيل هذه اململكة حتى مجيء املسيح إلى السلطة منذ رفضها  

. ويختلف  إسرا
ً
 سماويا

ً
ئيل في مجيء املسيح األول. خالل عصر الكنيسة ، يدعوه هللا شعبا

 أنصار العقيدة التدبيرية حول ما إذا كان الشعبان سيظالن متميزين في الحالة األبدية.
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انفسهم أصحاب مدرسة  الهوت مركزية املسيح    بينما نجد وجهة نظر يسمى أصحابها 

 االب وهللا االبن وبناء على هذا العهد تم اإلعالن عن شخص  يتكلم عن عهد تم بين هللا 

املسيح ليفي بشروط العهد ويكون سرور قلب االب )هذا هو ابنى الحبيب به سررت ( هذا  

هو معنى السرور اإللهي وهو تنفيذ العهد والذى تم بصليب الرب يسوع فالهوت مركزية 

الن االنسان متغير ال يستطيع ان يفي بأي املسيح ال يتأثر بقضية وجود االنسان في العهد  

فهنا سواء   اإللهية  العدالة  ايفاء شروط  يستطيع  ال  االنسان عاجز  واالهم   
ً
ثانيا عهود 

 الشعب في القديم أو الجديد ينتظر خالص املسيح والعهد واحد والشعب واحد. 

هوت ان يبعدنا عن نقاط الصراع بين ال   الهوت مركزية املسيحبمعنى أوضح يحاول  

العهد والالهوت التدبيري بمعنى انه ال يجب أن تكون "الفوائد" الالهوتية محور تركيزنا ، 

 بل يجب أن تكون "كينونة" يسوع املسيح ذاتها هى محور تركيزنا.

ينظر االول لشعب هللا انه شعب    ما هو الفرق بين الهوت العهد والالهوت التدبيري ؟

واحد يمثله الذين أمنوا ومن بعيد نظروه فى العهد القديم والذين امنوا من العهد الجديد  

وينظر ان هللا لدية خطة واحدة للخالص وهى التي تمت فى املسيح يسوع بالنعمة، بينما 

يرى ان هللا له شعبان إسرائيل والكنيس التدبيري  الالهوت  ة ولديه خطتان الثاني وهو 

للخالص لهذين الشعبين املتميزين ثم يؤكد على ان هللا يخطط ململكة ارضية إلسرائيل 

العقيدة  انصار  ويختلف  للكنيسة  سماوية  مملكة  ثانية  املسيح  مجئ  حتى  تأجيلها  تم 

 التدبيرية حول ما إذا كان الشعبان سيظالن متميزين فى الحالة األبدية أم ال .

إلى أحد املعتقدات األساسية التي يؤمن بها الكالفينيون حول الكتاب   يشير الهوت العهد

املقدس. يؤكد جميع البروتستانت الذين ظلوا مخلصين لتراثهم سوال سكريبتورا ، على 

اإليمان بأن الكتاب املقدس هو السلطة العليا التي ال جدال فيها. ومع ذلك، يميز الهوت  

صلحة  
ُ
امل الالهوتية  النظرة  البروتستانتية  العهد  النظر  وجهات  عن  املقدس  للكتاب 
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بأكمله  املقدس  الكتاب  تعاليم  توحد  اإللهية  العهود  أن  التأكيد على  األخرى من خالل 

 كخط بانوراما  من أدم حتى املسيح . 

 يتضمن الهوت العهد :

أحد  منه  سخر  عندما  أوغسطينوس،  القديس  عن  ُتروى  التي  التقليد  قصص  من 

تعلق بعقيدته في الخلق ، سئل بسخرية  "ماذا كان هللا يفعل قبل أن املتشككين فيما ي

يخلق العالم؟ كان رد أوغسطينوس: "خلق الجحيم للناس الفضولية" أمثالك !! بالطبع 

ال   يحكى هذا على سبيل الفكاهة ولكن في الحقيقة يقدم من وراء السخرية معنى. وربما

خاص اإللهي قبل الخليقة نفسها. ولكن يتحدث الكتاب املقدس عن مثل هذا العمل ال 

كان لدى القديس أوغسطينوس نقطة جدية حذرت من التكهنات الخاملة عن نشاط هللا  

 في األبدية.

 

 عن التكهنات، فإن الكتاب املقدس لديه الكثير ليقوله عن نشاط هللا 
ً
ومع ذلك، وبعيدا

 عن مشورة هللا
ً
 األبدية في األزل وعن  "قبل" خلق العالم. يتحدث الكتاب املقدس كثيرا

خطته للخالص وما شابه ذلك. إنها مسألة إلحاح الهوتي أن ال يفكر املسيحيون في هللا 

على إنه الحاكم الذي يتحكم بسلطته على الكون، بمعنى إن هللا "بدون نقاش" صنع كل  

درجة ش يء بدون حرية. وال يجب أن ُينظر إليه على أنه مدير متعثر غير كفء في تخطيطه ل

 
ً
أن مخططه للخالص يجب أن يخضع إلى ما ال نهاية للمراجعة والتعديل والتبديل وفقا

لتصرفات وسلوك ورد فعل البشر. ليس لدى إله الكتاب املقدس "خطة ب" أو "خطة 

ج". "خطته" هي من األزل إلى األبد خطة واحدة.  العهد هنا إنه مثالي وغير قابل للتغيير  

هللا األبدية والتي هي ، من بين أشياء أخرى ، مقدسة وغير قابلة   ألنه يعتمد على شخصية

 للتغيير. 

لدى   تطهيرها  يجب  التي  األخالقية  النواقص  بسبب  األبدية  مراجعة خطة هللا  يتم  لم 

في   تنقصه  كانت  إكتسب معرفة جديدة  ألنه  تعديلها  أو  يتم تصحيح خطته  لم  البشر. 
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 وألن الكمال  اإللهي ال يعترف بأي درجات  
ً
 ألنه ال يتغير أبدا

ً
البداية. ال تتغير خطة هللا أبدا

 . وال يمكن تحسينه

لذلك نستطيع ان نفهم وندرك أن عهد الفداء تم في األزمنة االزلية بين هللا االب وهللا  

السقوط    االبن قبل  تم  االعمال  عهد  بينما  بالصليب،  االنسان  لفداء  متكاملة  كخطة 

وشجرة الحياة وشجرة معرفة الخير والشر بقانون تطيع فتحيا وبدأ عهد النعمة يستعلن  

قوط ونراه في بانوراما خط الدم منذ ذبح هللا والبسهما أي أدم  بشكل تدريجي بعد الس

وحواء اقمصة من جلد واتصل هذا العهد منذ أدم ونوح وإبراهيم وموس ى وداود وأخيرا 

حتى   الدم  بخط  متصلة  كانت  التي  جميعها  املواعيد  وحقق  الجلجثة  على  املسيح  جاء 

 وصلت الى الجلجثة عند الصليب وقال قد اكمل .

  covenant of workألعمال: عهد ا

 )عهد الحياة( والذى تم   foedus operumتم عقد عهد األعمال )بالالتينية: 
ً
ويسمى أيضا

(.  21-12:  5في جنة عدن بين هللا وآدم الذي مثل البشرية جمعاء كرأس فيدرالي )رومية  

ذر من أن املوت قدم هللا آلدم حياة كاملة ودائمة إذا لم ينتهك وصية هللا الوحيدة، لكنه ح

دين كممثل للبشرية 
ُ
أ ، وبالتالي فقد  العهد  آدم  الوصية. كسر  إذا خالف هذه  سيتبعه 

 جمعاء.

صلح بحلول عام  
ُ
 به بشكل عام في الالهوت امل

ً
   1590أصبح مفهوم عهد األعمال معترفا

ليس من قبل الجميع ؛ اختلف بعض أعضاء جمعية ويستمنستر مع هذا التعليم   ولكن

ووعد    ، آلدم  االختبار  فترة  عن  كالفن  يكتب جون  السادس عشر.  القرن  أربعينيات  في 

الحياة من أجل الطاعة ، لكنه لم يكتب عن عهد األعمال.  لم ُيشار إليه على أنه عهد في  

،    7:  6ين ، ولكن يشار إليه على أنه عهد في هوشع  االصحاحات االفتتاحية لسفر التكو 

 "لكنهم مثل آدم تجاوزوا العهد... تعاملوا معي بخيانة."  
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   covenant of graceعهد النعمة: 

الروح    
ً
أيضا هللا  يعد  باملسيح.  يؤمنون  الذين  لجميع  األبدية  بالحياة  النعمة  عهد  يعد 

على والقدرة  الرغبة  ليمنحهم  للمختارين  هو   القدس  املسيح  الرب يسوع  اإليمان. نجد 

في كل من   ، البشرى  الجنس  الذي يفي بعهد األعمال نيابة عن كل  البديل  العهد  ممثل 

بأنها طاعته  املتطلبات اإليجابية للصالح وعواقبه العقابية السلبية )التي توصف عادة 

، بوعد   ١٥:٣تكوين  اإليجابية والسلبية(. إنه التعبير التاريخي عن عهد الفداء األبدي. إن

لعهد   التاريخي  االفتتاح  أنه   على 
ً
ُيعرف عادة  ، الحية  الذى سيسحق رأس  املرأة  "نسل" 

 النعمة.

يمتد عهد النعمة عبر العهدين القديم والجديد، وهو نفسه من حيث الجوهر تحت كل 

س  من الناموس واإلنجيل، على الرغم من وجود بعض االختالف في اإلدارة. بموجب النامو 

، كانت الذبائح والنبوات واألعياد واملراسيم األخرى لليهود تدل على املسيح ، وقد تم تبرير  

مجيء   مع  هذه  إلغاء  تم  اإلنجيل.  تحت  كانوا  لو  كما   
ً
تماما به  إيمانهم  من خالل  البشر 

 املسيح ، واستبدلت بممارسة أبسط بكثير مثل املعمودية وعشاء الرب كعالمتين للعهد.

الاله م 
ّ
أو  عل الجانب  األساس أحادي  في  كان  العهد  أن  املصلحون  األرثوذكسيون  وتيون 

    -  foedus monopleuron  - أحادي بالالتيني:
ً
أي  من جانب هللا فقط، ولكنه استلزم أيضا

ا من جانب البشر. تم الحديث عن شروط عهد النعمة على أنها افتراضية وتأكيدية  
ً
شروط

 ثنائيا أو  
ً
وليست واجبات مطلوبة من أجل الحصول على العهد. لذلك كان العهد أيضا

 (foedus dipleuronمزدوجا ) 

في الدراسات املعاصرة بأن بعض املصلحين علموا  لقد طعن العلماء في الفكرة السائدة  

بتعليم عالقة  أخرين  قام مصلحون  بينما  مشروطة  وغير  الجانب  أحادية  عهد  بعالقة 

صلح.
ُ
 تعاقدية ثنائية. قال البعض من ناحية أخرى هو قراءة خاطئة لـتاريخ الفكر امل
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بلية التي قطعها  هو األساس لجميع العهود املستق  عهد النعمةعلى العموم لقد أصبح  

( ، مع موس ى  17،    15،    12( ، مع إبراهيم )تكوين  9،    6هللا مع البشر مثل نوح )تكوين  

 في العهد الجديد الذي تأسس وتحقق  7صموئيل  2( ، مع داود ) 24- 19)خروج 
ً
( ، وأخيرا

في املسيح. تسمى هذه العهود الفردية بالعهود الكتابية ألنها موصوفة صراحة في الكتاب 

لحكم هللا  الخضوع  فإن  املقدس،  الكتاب  على  للعهد  العامة  النظرة  بموجب  املقدس. 

 لقانونه األخالقي )املعبر عنه بإيجاز في الوصايا العشر( هو استجابة للنعمة 
ً
والعيش وفقا

العشر. لقد    - في إعطائه للوصايا  )الناموسية(. حتى   أن يكسب قبول هللا 
ً
أبدا ال يمكن 

العبودية من مصر  أعطى هللا شريعته   الذي أخرجهم من  بأنه هو  بني إسرائيل  لتذكير 

 وهذا أيضا )تذكار لعمل نعمة(. 

   covenant of redamationعهد الفداء: 

ليتجسد   االبن  اآلب  فيه  الذي عين  الالهوت  األبدي داخل  االتفاق  هو  الفداء  إن عهد 

في   خطاياهم.  عن  للتكفير  للبشرية  اتحادي  كرئيس  ويموت  اآلب  ويعاني  وعد   ، املقابل 

. كان يوهانس كوكسيوس وجون أوين 
ً
بإقامة املسيح من املوت ، وتمجيده ، وإعطائه شعبا

على الرغم من أن كاسبار أوليفيان   ،  عهد الفداءمن أوائل الالهوتيين الذين كتبوا عن  

أملح إلى هذه الفكرة ولم يتم ذكر مطلح الهوت العهد باللفظ في إقرار ايمان ويستمنستر  

، ولكن فكرة العالقة التعاقدية بين األب واالبن موجودة. يمكن العثور على دعم الكتاب  

.  10-9:  5ورؤيا    11- 5  :2، فيلبي    53، إشعياء    110و    2املقدس ملثل هذا العهد في مزمور  

أنكر بعض الهوتي العهد عهد الفداء حتى من بين املؤمنين بالثالوث، أو شككوا في فكرة 

أن أعمال االبن تؤدي إلى مكافأة ربح شعب من أجل هللا ، أو تحدوا الطبيعة التعاقدية  

 لهذا الترتيب.

 

دوائر  في  الناس  من  العديد  أن  يبدو   ، العهد  الهوت  النظر عن  أن بصرف  يعتقدون  نا 

الهوتنا املصلح يدور حول إيجاد طرق فريدة لألفراد لتحسين عالقاتهم مع هللا. في يومنا 
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أنها  على  والتفاني  الشخصية  القداسة  نحو  املسارات  من  عدد  مع  التعامل  تم   ، هذا 

السمات املركزية لالهوت اإلصالحي. على الرغم من أهمية األفراد في الكتاب املقدس، فإن  

. لم يبرم أي عهد كتابي  الهو 
ً
ت العهد يسلط الضوء على عالقتنا الجماعية مع هللا أيضا

 إقامة هللا لعالقات مع مجموعات من الناس. 
ً
مع شخص واحد فقط. كما تضمنت أيضا

لهذا السبب يعلمنا كال العهدين أن عائالت املؤمنين هي مجتمعات عهد تنتقل فيها رحمة 

جماعة على ذلك، فإن الكنيسة املنظورة في كال العهدين هي هللا من جيل إلى آخر. عالوة 

 التي نتلقى من خاللها اإلنجيل ووسائل النعمة العادية. العهد

إلى طريقة   أو  تروقه  التي  التفسيرات  الى  "امليل"  لإلنسان هو محاولة  الطبيعي  امليل  إن 

ت التي تخدم أغراضه  تفكيره الخاصة ، لتعزيز االفتراضات املسبقة التي تبناها والتفضيال 

عتباراته الالهوتية. يحتاج املسيحيون اليوم  إالخاصة. يتسلل توجه اإلنسان الذاتي إلى  

إلى التمييز حتى يتمكنوا من التعرف على "شبكات" التفسير التي صنعها اإلنسان والتي  

 تلون وتشوه وتحيز الكثير من العقائد املسيحية اليوم. بالتأكيد ال نريد أن نكون أ
ً
تباعا

 للكتاب املقدس املوحى به؟ صلى بولس من  
ً
عمى فشلوا في تطوير "تفكيرنا حول هللا" وفقا

الحقيقية وكل فطنة.."   في املعرفة  أكثر فأكثر  "تكثر محبتهم  في فيلبي لكي  املؤمنين  أجل 

 (. هذه ستكون صالتي للمسيحيين املؤمنين اليوم. 10،  9: 2)فيلبي  

الدرا    القصد من هذه  اقتراح  ليس  ينافس أي نظام آخر. عالم   نظام الهوتي آخرسة 

البشرية الخاطئة ال يحتاج إلى نظام آخر. إنهم بحاجة إلى املخلص يسوع املسيح. إن حل  

، بل في قبول  الالهوتية   مشاكل البشرية الساقطة ال يكمن في تجميع الحقائق املنطقية

الحية )يوحنا   الحقيقة  الذي هو  ا6:  14الشخص  ُيقترح أن يكون ( يسوع  ملسيح. لذلك 

 حول شخص املسيح.
ً
 "تفكيرنا عن هللا" أى الهوتنا متمركزا

بما أن الشعوب املسيحية في أماكن مختلفة وفي أوقات مختلفة لها "أسباب" مختلفة ،   

يرجع  لألهواء   الالهوتي  والتوافق  الفهم  أن  أخرى على  مرة  التأكيد  نعيد  أن  املهم  فمن 

، لذلك يجب أال نبجل األنظمة في كثير من األحيان  وجهات االيدولوجيةالبشرية وربما الت
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 "مذاهب" إضافية تأسر 
ً
الالهوتية. ينتج عن تنظيم األيديولوجيات في الهوت محدد جيدا

خيال البشر وتجعلهم يفسرون الكتاب املقدس وعالقتهم باهلل من خالل عدسة ملونة ،  

يصبح املنطق األيديولوجي موضوعات وثنية  ويجب أال    worldview"شبكة" غير كاملة.  

للتوقير  واال تصبح صنمية وتبعية عمياء . يجب أال تصبح التراكيب الالهوتية مؤلهه كـ 

الذين قبلوا اإليمان بالرب يسوع  أولئك  "آلهة" يجب عبادتها والدفاع عنها بقوة الذعة. 

ي "وحدة الحب" على الرغم  املسيح القائم والحي ، يمكنهم ويجب عليهم أن يظلوا واحدا ف

من األسباب الالهوتية املختلفة. يمكن تحقيق ذلك من خالل السماح ليسوع املسيح أن  

 يكون مركز تفكيرنا والهوتنا وحياتنا. 

 

يميل كال النظامين الالهوتيين إلى البدء من نقطة انطالق الهوتية تؤكد إرادة هللا وقراراته 

 من التركيز على شخصية  
ً
. إن التركيز على "خطة" إلهية يفسح املجال أمام  هللاوخطته بدال

سرعان ما تصبح "شبكة" أيديولوجية ُتفرض على    محاولة منهجية لفهم "الخطة"  والتي

و   العهد  "فكرة"  تطبيق كل من  يتم  والالهوت.  املقدس  للكتاب  الالحقة  التفسيرات  كل 

أنهما متسق يبدو  وبالتالي  الطريقة  بهذه  التدبير  املرء  ت"فكرة"  قبل  إذا   
ً
تماما  

ً
منطقيا ان 

 افتراضاتهما اإليديولوجية األولية ومقدماتهما.

  
ً
أنهما خصوم على  غالبا نفسيهما على  إلى  التدبيري  والالهوت  العهد  الى الهوت  ينظر  ما 

هناك   كبيرة.  الهوتية  هوة  عبر  السهام  ويطلقون  الالهوتي،  الطيف  من  نقيض  طرفي 

بالفعل تنوع كبير في اآلراء كما حاولنا تحديدها، لكن من منظور آخر، كالهما يقيم في 

الخند هو  الخندق  هذا  الخندق.  األنظمة  نفس  وتطوير  مناقشة  تتم  حيث  املعرفي  ق 

"فكرة"   و  املشترك  العهد  "فكرة"  إن  اإلنسان.  صنع  من  التي  والالهوتية  األيديولوجية 

التدبيرات املتنوعة كالهما ُيطرحان على أنهما "سيف" مشحذ للرب واذا تحول االمر الى  

 يل. ذلك  ربما يكون غاب عن كالهما  التركيز األساس ي لرسالة اإلنج
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فكرتي ببساطة التي أحاول االشارة اليها إن "فكرة" العهد املشترك أو الهوت العهد و   

أنهما   على  أفكارهما  ُيطرحان  كالهما  التدبير  الهوت  او  السبعة  التدبيرات  "فكرة" 

 وربما غاب كالهما  
ً
"سيف" فوق رقاب العباد من ال يؤمن بأي منهما فقد صار مرفوضا

 إلنجيل وهو شخص املسيح املحب. أن التركيز األساس ي ل

هناك فكرة أخرى أستطيع   بها توضيح الفرق بين الهوت العهد فهو ينظر للعالقة بين 

هللا واالنسان انها صندوق واحد يصل بنا الى املسيح الهوت التدبير ينظر ان العالقة سبع 

تا فى  اعتراضية  الكنيسة جملة  وان عصر  االخر  ريخ  صناديق كل صندوق مختلف عن 

منذ   لكنه  واحد  فى صندوق  انه  للعالقة على  ينظر  املسيح  بينما الهوت مركزية  الفداء 

 البداية والنهاية هو فى املسيح وباملسيح وللمسيح منه وبه وله.

 

هناك إختالف كبير بين الهوت العهد ومن يسمون أنفسهم الهوت العهد الجديد  

حدث للتفرقة بين العهد ال
ُ
جديد كمفهوم والهوت العهد  وسنطبق علية كلمة امل

الذى يريد أن يأخذ حل وسط بين العهدية والتدبيرية وتشمل االختالفات املحددة  

 ( ما يلى: CT( وعلم الهوت العهد  )NCTبين الهوت العهد الجديد )

حدث ينكر عهد الفداء -١
ُ
إنكار عهد  -٣إنكار عهد االعمال-٢ الهوت العهد امل

للعالقات بين ترتيبات العهد التاريخية لتاريخ الفداء هي تدبيرية    NCT. ينظر 4النعمة

 ال يوجد تقدير لوحدة عهد النعمة ، أو حقيقة أننا ننتمي إلى نفس العهد الذي  
ُ
تماما

. التأكيد على وحدة الشريعة  5ينتمي إليه إبراهيم انفصال بين العهد القديم والجديد

  NCTة ال يمكن تقسيمها ، وبالتالي ، يرفض املوسوية ، أي الشريعة املوسوية كوحد

.  6التمييز الوظيفي بين الجوانب األخالقية واملدنية واالحتفالية للشريعة املوسوية.

 بالنسبة للمسيحيين 
ً
تأكيد انتهاء صالحية الناموس املوسوي الذي لم يعد ساريا

احتفالي ،   . ينكر التصنيف الثالثي األبعاد للقانون الكتابي: أخالقي ،7اليوم
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. تعليم أن املسيحيين هم تحت شريعة املسيح فقط ، أي الوصايا التي يعطيها  8ومدني.

. التأكيد على أن الكنيسة بدأت في يوم  10. رفض معمودية األطفال9املسيح ورسله

الخمسين ، أنه ال توجد كنيسة في العهد القديم ، ولكن فقط املختارين من إسرائيل.  

ي العهد القديم قد أضيفوا إلى الكنيسة بعد بنائها وتأسيسها فى أن قديس   NCTيرى 

َحٌد 11املسيح.
َ
ْم أ

ُ
ْيك

َ
ْم َعل

ُ
 َيْحك

َ
ال

َ
. رفض الجانب املعياري من الوصية الرابعة حيث "ف

ْو َسْبٍت،" في كولوس ي 
َ
ل أ

َ
ْو ِهال

َ
ْو ِمْن ِجَهِة ِعيٍد أ

َ
ْرٍب، أ

ُ
ْو ش

َ
ل أ

ْ
ك
َ
، ُيقرأ على أنه   16:  2ِفي أ

. إنكار سكنى روح هللا القدوس فى 12ل لـ "الوصية الرابعة التي عفا عليها الزمن". معاد

مؤمنين العهد القديم لم يكن هو نفسه كما في العهد الجديد )كما أرسل يسوع الروح 

 املعزي للتالميذ يوم الخمسين(.

 وبعد كل هذا  االنكار كيف يفسر العالقة مع هللا!!  

منظور الهوتي جديد، لم يكن جديد لكن  ٢٠١٦حد والعشرون  خرج علينا في القرن الوا

العهد   فهم الهوت  في  يساعد  واحد  في مفهوم  العهد  مفاهيم عن الهوت  محاولة لدمج 

 بشكل متكامل في كتاب تحت اسم العهد التدريجي اسم الكتاب  باللغة اإلنجليزية: 

Progressive Covenantalism  : 

العهد   عالقة  أى  التدريجي  بالغ  العهد  كتاب  وصدر  عنها،   اإلعالن  في  تدريجية  مع هللا 

من تأليف    progressive covenantalismاألهمية تحت هذا العنوان الالهوت التدريجي 

Stephen J. Wellum and Brent E. Parker 

في كتابهما االول Stephen Wellum) (Peter Gentryقال ) العهد:   (،  امللكوت: من خالل 

 الهوتي للعهود. -كتابيفهم 

 (Kingdom through Covenant: A Biblical-Theological Understanding of the 

Covenants)  
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بأن العهود تدفع القصة العامة للكتاب املقدس إلى األمام. فإذا فهم املرء وظيفة العهود 

 بشكل بانور 
ً
 تناغم النصوص املقدسة معا

ً
امى. إذا  في الكتاب املقدس، سيستوعب جيدا

ا في صورة الكتاب املقدس الكبيرة، سنفسر تفاصيلها على نحو أفضل، والعهد له  تمعنَّ

 دور أساس ي في رؤية الصورة الكبيرة. 

  ما هي القيمة التي يحملها هذا الكتاب للكنيسة العاملية؟

 : تتمثل املهمة الالهوتية األساسية للكنيسة في فهم كيفية انسجام الكتاب املقد
ً
س أوال

على   العهدين  بناء  لكيفية  لفهمنا  ووظيفة  غرض  لها  الالهوتية  املعتقدات  جميع  مًعا. 

وكتابًيا  إرشادًيا  نهًجا  التقدمي  العهد  يقدم  العهدين.  ارتباط  وكيفية  البعض  بعضهما 

لوضع الكتاب املقدس مًعا. فى نظام متكامل نظامى وعالوة على ذلك، سيكون هذا املصدر 

ساوسة الذين يحتاجون إلى فهم مالمح الالهوت الكتابي من أجل  مفيًدا بشكل خاص للق

 التبشير باملسيح بشكل أصيل من كل الكتاب املقدس )خاصة العهد القديم(. 

السياقات  في  ولكن  الغرب  في  فقط  ليس  الكنائس  على  تهيمن  التدبيرية  العقيدة   :
ً
ثانيا

 املساهمون في هذا الكتاب، مع ذلك، يظهرون  
ً
أن التدبيرية كنظام تأويلي الشرقية أيضا

 
ً
تاريخيا  

ً
 ومتجذرا

ً
ومقنعا  

ً
مثمرا  

ً
نهجا التدريجي  العهد  يقدم  األخطاء.  يخلو من بعض  ال 

التدريجي وانتقاداته   العهد  الكتاب لنظام  نأمل أن يتحدى عرض هذا  الكتابي.  لالهوت 

بهم في ضوء   القوية للعقيدة التدبيرية املسيحيين والكنائس إلعادة تقييم التأويل الخاص

 الكتاب املقدس.

تناولها   يتم  العاملية  الكنيسة  تواجه  التي  الشائكة  الالهوتية  القضايا  من  العديد   :  
ً
ثالثا

  ، املثال  سبيل  على  وباركر.  ويلوم  وضعه  الذي  التدريجي  العهد  خالل  من  مفيد  بشكل 

للج إثارة  أكثر  هي  موس ى  لناموس  الصحيح  والتطبيق  والسبت  الختان  مثل  دل  قضايا 

وبارزة في بعض الكنائس العاملية مما هي عليه في الغرب. في كل موضوع من هذه املواضيع 

.
ً
 يقدم املساهمون طريقة واضحة ، كتابية ، ورعوية للمض ي قدما
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بمنظور  العهد   الهوت  لفهم  عنه  غنى  ال  عهود    كتاب  من   
ً
بدال منفصل  غير  بانورامى  

الذى يفهم كلمة هللا يستطيع بسهوله ان يفهم تدبيرية منعزله عن بعضها البعض. إن  

الهوت العهد ألنه ببساطة دراما الكتاب املقدس التي تشرح العالقة بين هللا واالنسان،  

ذلك بشكل صحيح  والذى ال يفهم الهوت العهد كيف يفهم عالقته باهلل وباألخرين ويطبق  

 في حياته الروحية !

 ملخص املفاهيم : 

 أنواع الفكر الالهوتي التي تشرح العالقة بين هللا واالنسان وبين اسرائيل والكنيسة: 

الكنيسة واسرائيل    Dispensationalismالالهوت التدبيري  -١ سبع عهود ويفرق بين 

 ولها تعامل خاص 

 progressive dispensationalistsالالهوت التدبيري التدريجي  -٢

يشترك كل من التدبيريين التقليدي والتدريجي في نفس األسلوب بتقسيم التاريخ الى سبع  

والتقليديون على حد  عهود كما هو الحال مع جميع املؤمنين بالتدبيرية ، يركز التدرجيون  

 سواء بشكل كبير على املعنى الحرفي للنص 

العهدين فى املسيح والبشر    الهوت مركزية املسيح-٣ عهدين جديد وقديم واالثنين أي 

 جميعهم شعب واحد يعتمد على مركزية املسيح فى العالقة مع هللا  

 CTالهوت العهد-٤

 يشمل ثالث عهود :عهد االعمال 

Covenant of works 

 عهد النعمة

Covenant of grace 

 عهد الفداء 

Covenant of redemption 

 وهنا نرى ثالث نظريات ليشرح العالقة بين الكنيسة واسرائيل 
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 :فصل نهائي بين اسرائيل والكنيسة  الهوت الفصل

 :أي لقد استبدلت الكنيسة بإسرائيل  الهوت االستبدال

قية باقية لذلك اسرائيل متداخله بشكل ما  :  هناك فى كل زمن وكل مكان تالهوت البقية

 مع الكنيسة. 

 الهوت استبدال 

Replacement Theology 

 يشير الى ان الكنيسة وإسرائيل إلى نفس املجموعة من الناس.

 الهوت الفصل او االنفصال

Separation Theology 

 تشير الكنيسة وإسرائيل إلى مجموعتين مختلفة من الناس.

 البقيةالهوت 

Remnant Theology 

 تتداخل الكنيسة مع إسرائيل بطريقة ما.

، املقدس  الكتاب  لتفسير  فيما    كإطار  التدبيرية  من  النقيض  على  العهد  الهوت  يقف 

 يتعلق بالعالقة بين العهد القديم مع إسرائيل والعهد الجديد بدم املسيح. 

PC  الهوت العهد التدريجي 

 يستند الى تدرج االعالن اإللهي  وال يفصل بين الكنيسة واسرائيل  

حدث 
ُ
 NCTالهوت العهد امل

New Covenant Theologyيسمى الهوتي   والذى  موقف  هو  حدث 
ُ
امل العهد  الهوت 

م أن شخص يسوع املسيح وعمله هو املحور املركزي للكتاب املقدس. إحدى  
ّ
مسيحي يعل

ألغيت بصلب   أو  ألغيت  قد  القديم  العهد  قوانين وشريعة  أن  هي  املميزة لذلك  النتائج 

 ائيل.يسوع ، واستبدلت بقانون املسيح في العهد الجديد ويفصل بين الكنيسة وإسر 
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في القرن التاسع عشر  إنكلترا وهو منهج لتفسير الكتاب املقدس ظهر في التدبيرية: 

تلعب   .كنيسة اإلخوة البليموث من جون نلسون داربي بشكل أساس ي بفضل جهود

 في الفكر الالهوتي للصهيونية  التدبيرية أو ا
ً
 رئيسيا

ً
لقدرية كما يسميها البعض دورا

مع الجنس البشري يقسمون تاريخ هذه العالقة إلى سبعة   هللا املسيحية فلفهم عالقة

يها هللا اإلنسان لتجارب تمتحن طاعته، فيقول تدبيرات أو حقب زمنية يخضع ف

سكوفيلد أحد أهم مفكرين هذا املذهب "كل تدبير عصر من الزمان يمتحن فيه البشر  

 للتدبيريين فنحن نعيش اليوم في الحقبة 
ً
حسبما أوحاه هللا من وحي خاص ، و وفقا

ابعة واألخيرة  السادسة أو ما يسمى "عصر الكنيسة والنعمة" بانتظار حلول الحقبة الس

 .  األلفي لألرض لتأسيس حكمه املسيح برجوع

فبالنسبة والكنيسة:   إسرائيل  بين  التدبيرية  تفصل  إن  للمسيحية وهكذا  التقليدية، 

هي وارثة الوعود التي أعطاها هللا إلسرائيل، فهي بذلك  أوغسطينوس كما يقول الكنيسة 

ماوية، ففي هذا املفهوم تصبح إسرائيل الجديدة التي تسعى بشوق لبلوغ أورشليم الس

أورشليم أو أرض املوعد للمسيحيين ذات طبيعة روحانية أزلية ال صلة مباشرة لها مع  

أرض إسرائيل التاريخية، على عكس الصهيونية املسيحية الذين يشددون على الفصل  

بين إسرائيل كشعب يهودي أو شعب هللا على األرض والكنيسة أو شعب هللا في السماء،  

للكتاب املقدس ويقود هذا بهم إلى نتيجة حتمية مفادها     ؤكدين على التفسير الحرفيم

أرض نبوءات فلسطين أن  وأن  اليهودي،  للشعب  أبدي  ملك  هي  الكتاب  التاريخية 

عودة قدس  امل عن  أعلنت  عشر   اليهود التي  التاسع  القرنين  في  تحققت  قد  أرضهم  إلى 

في  ،  والعشرين تمثل  فقد  التيار  هذا  من  األوسط  الشرق  كنائس  ملوقف  بالنسبة  أما 

واعتبر مجلس كنائس    ض املؤسس كذلك على أسباب كتابية وسياسية وإنسانية.الرف

، "سوء  1986الشرق األوسط الصهيونية املسيحية، كما جاء في بيانه الصادر في أبريل  

 بمشاعر املسيحيين في محاولة لتقديس إنشاء دولة من  
ً
استعمال للكتاب املقدس وتالعبا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%25D8%25A5%25D9%2586%25D9%2583%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25A7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%25D8%25AC%25D9%2588%25D9%2586_%25D9%2586%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%2588%25D9%2586_%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A8%25D9%258A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%25D9%2583%25D9%2586%25D9%258A%25D8%25B3%25D8%25A9_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D8%25AE%25D9%2588%25D8%25A9_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D9%2584%25D9%258A%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2584%25D9%2587
https://ar.wikipedia.org/wiki/%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%25D8%25A3%25D9%2584%25D9%2581%25D9%258A%25D8%25A9_(%25D9%2585%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25AD%25D9%258A%25D8%25A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%25D9%2585%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25AD%25D9%258A%25D8%25A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%25D8%25A3%25D9%2588%25D8%25BA%25D8%25B3%25D8%25B7%25D9%258A%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%25D9%2581%25D9%2584%25D8%25B3%25D8%25B7%25D9%258A%25D9%2586
https://ar.wikipedia.org/wiki/%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%258A%25D9%2587%25D9%2588%25D8%25AF
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جمل األمين العام للمجلس القس رياض جرجور  الدول وتسويغ سياسات حكوماتها". وأ

 مبررات الرفض في األتى:

"إن الصهيونية املسيحية ال تمت بصلة للمسيحية ألنها تشويه مشبوه الغايات لبعض ما جاء  

في أسفار الكتب املقدسة. إنها مؤامرة حيكت ضد املسيحيين عامة واملسيحيين العرب خاصة،  

املس بين  الحواري  املشروع  الحضارات  لضرب  صراع  أطروحات  ولتبرير  واإلسالم،  يحية 

اإلسالمي   املشترك  العيش  ضرب  تستهدف  وهى  واإلسالم،  املسيحية  بين  السيما  واألديان، 

 املسيحي في العالم العربي."

منا   
ً
إيمانا والتدبيرية  العهدية  بفكر  املتعلقة  املصطلحات  كافة  إستعراض  حاولنا  لقد 

أن  بأهمية عرض الفكر والفكر اال  اكثر  .  وأرجوا ان تكون الصورة إتضحت بشكل  خر 

هذا   والتدبيرية ونضع  العهدية  بين  ما  الالهوتي  الطيف  في  نقطة  هناك مفهوم على كل 

 املخطط لتوضيح الصورة بشكل عملى  

 خطين للمفاهيم الالهوتية وهما: 
ً
 ونجد إجماال

  خط الالهوت التدبيري 

 الهوت العهد املحدث( -----التدبيرية التدريجية ----الكالسيكية  ) التدبيرية

 خط الالهوت العهدي 

 الهوت مركزية املسيح(----الهوت العهد التدريجي ----)العهدية الكالسيكية

 الخالصة:

 أهمية الهوت العهد للحياة الروحية:

والعشاء   املعمودية  سرا  يلعبه  الذي  الدور  العهد  الهوت  لك  نموك  يشرح  في  الرباني 

بالنعمة في حياة النور املسيحي. يشرح كيف يفعلون هذه األشياء. يساعدك الهوت العهد 

على معرفة كيفية قراءة كتابك املقدس بشكل أفضل. يساعدك على تجميع قصة الكتاب 

 بشكل بانورامى. 
ً
 املقدس بأكملها معا
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 الفصل الثانى

 ونبوءات املسياالهوت العهد ومفهوم الخالص 

في هذا الفصل سنحاول التركيز على اإلعالن التدريجي عن مفهوم مسيح إسرائيل في العهد  

القديم والنبوات والتوقعات املتزايدة والتي بلغت ذروتها حتى وقت مجيء املسيح في العهد  

يوجد   الجديد.  العهد  لكتبة  مهما   
ً
مصدرا العبرية  املقدسة  الكتب  كانت    27الجديد، 

 مباشرا في إنجيل مرقس، و  اقت
ً
في يوحنا ، ويزداد    14في لوقا ، و    24في متى ، و    54باسا

لبعض   والصدى  التلميحات  تضمين  يتم  عندما  كبير  بشكل  املقدسة  الكتب  تأثير 

الكتب  إنجيل مرقس تتكون من تلميحات واستشهادات من  النبوات، مع وجود نصف 

اقتباسات أخرى ،   30قس ويقدم حوالي  املقدسة. يحتوي متى على جميع إقتباسات مر 

 نجد إقتباسات على لسان الرب يسوع ، وأحيانا كتعليق من الكاتب على الرواية ،   
ً
أحيانا

 ويقدم لوقا تلميحات لجميع كتب العهد القديم باستثناء ثالثة.

املنتظر و بمفهوم  بين مفهوم الخالص واملسيا  إرتباط  نجد  النبوات  ومن دراسة صدى 

الوعد أي املواثيق اإللهية وأيضا بموضوع تفسير النبوات املسيانية وكما تعودنا  العهد و 

 في الكتابات الخاصة بنا ان نفض االشتباك بتعريف املصطلحات : 

 

 مفهوم الخالص: -١

الكتاب املقدس  في  الغالب  بشكل عام  يمكن للمرء أن يقول أن الخالص هو املوضوع 

م موضوع  ألنه   
ً
نظرا ولكن  فإن  بأكمله.   ، املعاني  من  واسع  نطاق  وله  األبعاد  تعدد 

كحقيقة  الخالص  عن  املقدس  الكتاب  كّتاب  يتحدث  مستحيلة.  البسيطة  التعريفات 

 ذات أبعاد روحية وجسدية ، فردية وجماعية  موضوعية وذاتية ، أبدية وتاريخية.



 28 

بدي". يعتقد معظم املؤمنين أن كلمة الخالص تعني ببساطة "أن تخلص من الهالك األ 

لكنها تعني أكثر من ذلك بكثير. دعونا نلقي نظرة على ثالثة أشياء تشير إليها كلمة 

 الخالص:

 الزماني واألبدي  -. يشمل الخالص النجاة من الشر1

يشير الخالص إلى الحفظ الروحي واملادي، والتحرر من الخوف من الخطر وكذلك العفو، 

ال في  والصحة  والكمال   والشفاء   عندما  والتعافي   أنك  والجسد. صحيح  والنفس  روح 

(. لقد تحررت من الجحيم وأنت  9:  5تجعل يسوع ربك تخلص من عقوبة الخطية )رومية  

 متجه إلى الفردوس! 

 يشمل الخالص حياة الحرية:  -2

 هلل ، ليس عليك  ١٤:٦يوفر الخالص  من سيادة الخطية في هذه الحياة )رومية 
ً
(. شكرا

حياة  -لدت من هللا ولديك القدرة على أن تعيش حياة مقدسة أن تخطئ بعد اآلن! لقد و 

 الحرية.

 يحميك الخالص من األخطار الدنيوية -3

أنك ستنجو من األوبئة التي تشمل األمراض الخطيرة واملجاعة والزالزل    91يخبرك املزمور  

بأسلحة  يأتي  الذي  املفاجئ  املوت  من  حمايتك  ستتم  أنك  تقول  النكبات.  من  وغيرها 

الرجال. إنها تعدك بحياة طويلة ومرضية وتحرر من كل نوع من املشاكل التي تواجهك. كل  

ليست تلقائية. تعمل هذه الوعود في ظل ظروف محددة ، ويخبرنا   هذه وعود رائعة لكنها

 في ظل القدير    2- 1:  91املزمور  
ً
ما هي تلك الشروط: "من يسكن في ستر العلي يبقى ثابتا

]الذي ال يستطيع عدوه أن يسيطر عليه.[. اقول للرب هو ملجئي وحصني الهي. أنا أتكئ  

إذا كنت تري به!   الذي عليه وأعتمد عليه  وأثق  العظيم  د أن تختبر ملء هذا الخالص 

، ال تستسلم وال تتردد. بل دافع عن كل ما منحك إياه  
ً
 ثابتا

ً
اشتراه لك يسوع، ابذل جهدا

الخالص. ركز على الرب وكلمته. ابق على تواصل دائم معه من خالل الصالة وإختبر كل  

 ما هو متاح لك من خالل شخص الرب يسوع املسيح !
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تا 
ُ
ب الكتاب املقدس ينظرون إلى الخالص باعتباره حقيقة تاريخية ، فإن األبعاد  بما أن ك

الزمنية للماض ي والحاضر واملستقبل تزيد من تكثيف وتعميق املفهوم. الخالص عملية 

لها بداية ونهاية. عالوة على ذلك، يشمل الخالص مفارقة حرية اإلنسان واالختيار اإللهي  

سنتكلم كبير  موضوع جدلي  من   وهذا  الرغم  على  املوضوع.  بهذا  دراسة خاصة  في  عنه 

بعض  سياق  في  الخالص  عن  باستمرار  املقدس  الكتاب  يتحدث   ، األبعاد  هذه  تعقيد 

 واملحددة  
ً
بين البشر وهللا  وبين البشر وبعضهم البعض ، وبين    -العالقات البسيطة جدا

ص عائلة نوح إلى الجموع  البشر والطبيعة. هللا هو الفاعل الرئيس ي طوال الوقت ، من خال 

 (. 7:  10العظيمة التي تصرخ "الخالص إللهنا الجالس على العرش وللحمل!" )رؤيا 

 

 التنبؤات املسيانية: -٢

قبل امليالد. خالل   1000صموئيل، حوالي    2نجد أقرب إشارة إلى املسيا ابن داود النبوي في  

أيام تنتهي  ، "عندما  ناثان  له نبي بالطه  ، قال  ، سأقيم حكم داود  آبائك  ك وتنضم مع 

نسلك من بعدك. . . وانا اقيم ملكه. هو سيبني بيًتا السمي ، وأنا أقيم كرسيه امللكي إلى 

(. بعد حوالي ثالثمائة سنة ، في عهد األسرة الحاكمة لساللة  14-13:  7صموئيل    2األبد ")

غصن من ساللته. داود ، أعلن إشعياء النبي ليهوذا ، "ينبت برعم من جذع يس ى ، وينبت 

اإلخالص   ، روح  والبسالة  املشورة  ، روح  والبصيرة  الحكمة  تنزل عليه: روح  الرب  روح 

 ( 4- 1: 11والتقديس للرب ")إشعياء 

هذا هو املسيا الذي حفظه العلي إلى آخر األيام الذي ينبع من نسل داود ويأتي ويكلمهم.  

إثمهم،   على  ويوبخهم  فجورهم،  على  )عزرا يوبخهم  بخيانتهم  وجوههم  في  ويوبخهم 

12:32 .) 
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  مفهوم املسيا القادم :-٣

من خالل عظة لبولس الرسول نستطيع أن نفهم كيف يفهم اليهود املسيا املنتظر فنجد 

اعمال   في عدد  ٤١-١٣:١٦في  لبولس  رائعة  هذا)داود (حسب    ٢٣عظة  :من نسل  يقول 

 الوعد، اقام هللا إلسرائيل مخلصا، يسوع." 

خيل أن بولس كان يتكلم بصوت عاٍل ألنه كان لديه بشرى سارة لهؤالء اليهود واألمم أت

املتقين هللا. لقد جاء ليخبرهم أن املسيح املنتظر لخالص إسرائيل والذى كان ينتظره كل  

 ، وقد جلب الخالص من خالل موته  
ً
إسرائيلي مخلص لعالقته مع هللا  قد وصل أخيرا

 وقيامته. 

م اآليات  بثالث    41إلى    16ن  تسجل  بولس  يجادل  بولس.  خطبة  من  مختصرة  نسخة 

 
ً
 ، نعلم أن يسوع هو املسيا املوعود به ألنه تمم العديد من النبوءات. ثانيا

ً
،  حقائق. أوال

 
ً
كما تنبأ هللا أنه سيفعل.    قدم يسوع الخالص من خالل موته وقيامته مرة أخرى ، تماما

 ثالث
ً
 املسيح وعمله ونستجيب باإليمان. ، يجب أن ندرك شخصية ا

 

كانت األسئلة حول املسيا هي كيف سيتعرف عليه الناس عندما يأتي؟ ما هي النبوءات في  

 االسفار اليهودية التي وصفت املسيح القادم ، وكيف يمكننا التأكد من أن يسوع تممها؟  

امل أربعة اختبارات موضوعية للمسيح  الدراسة  وعود:  سوف تستكشف من خالل هذه 

( ما هي اآليات املعجزية التي تشير إلى هذه 2( أين كان من املفترض أن يولد املسيح؟ )1)

 ( متى ستحدث هذه األحداث؟ أين وماذا ومتى. 4( ماذا سينجز املسيا؟ )3الوالدة؟ )

 
ً
 هائال

ً
قبل ما يقرب من ألف عام ونصف من والدة الرب يسوع، بدأ هللا يمنح شعبه قدرا

 املحددة حول حياة املخلص وخدمته. من املعلومات

 يقول دكتور والتر كيزر أستاذ العهد القديم  :  

باين   بارتون  ، حدد جيه  الكتابية  للنبوة  تنبؤات مسيانية    127"في موسوعته  عن  نبوة 

أكثر من   ، مع    3000تتضمن  الكتاب املقدس  إلى مسيح    574آية من  آية تشير مباشرة 
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نبوءة مباشرة عن املسيا.    65سيا في العهد القديم" نجد  شخص ي! بالرجوع الى كتابي" امل

شكلت هذه الوعود املذهلة واحدة من أهم املوضوعات الرئيسية في العهد القديم، الذى  

 كان هدفه أن يعلن أن  املسيح القادم.

 

،  Messiahكلمة   باليونانية  )أو  "املمسوح"  أو  من   Christ  "املسيح"  مأخوذة  "املسيح"( 

ملسح  26-25:  9ودانيال    2:  2مزمور   اليهودية  املمارسة  من  معناه  املصطلح  هذا  أخذ   .

كهنتهم وملوكهم. ولكن تم تطبيق هذا املصطلح بمعنى خاص على الحاكم املستقبلي الذي  

سيرسل من هللا ليجلس على عرش داود إلى األبد. إنه الشخص الذي حدده هللا بوضوح 

: "ولكن هكذا  ١٨:٣كما يؤكد أعمال الرسل    قبل سنوات عديدة من وصوله إلى األرض،

 إن مسيحه ]املسيح[ سيتألم" )
ً
(. NIVتمم هللا ما تنبأ به من خالل جميع األنبياء ، قائال

 ملا جاء في رسالة بطرس األولى  
ً
، تنبأ أنبياء العهد القديم "بآالم املسيح   ١١:١وباملثل ، وفقا

 بقي في الزاوية ، بل كان اإلعالن  (. لم يكن مجيء اNIVواألمجاد التي ستتبعه" )
ً
ملسيح سرا

 املتكرر عن هللا لشعبه في العهد القديم. 

 

 فيما يلي بعض الدالئل املحددة حول هذا املجيء والتي أعطاها هللا في العهد القديم: 

 ( ١٥:٣أي الشيطان )تكوين    سيأتي املسيح من نسل املرأة / نسل امرأة يسحق رأس  الحية

 ( 3: 12سيأتي من نسل / نسل إبراهيم ويبارك كل األمم على األرض )تكوين 

 مثل موس ى" قال هللا أننا يجب أن نصغي إليه )تثنية 
ً
 (١٥:١٨سيكون "نبيا

 ( 2: 5سيولد في بيت لحم يهوذا )ميخا 

 (. ١٤:٧سيولد من عذراء )إشعياء 

نزل ، بدًءا من امللك داود ، يستمر إلى األبد )صموئيل سيكون له عرش ومملكة وساللة أو م 

 (.١٦:٧الثاني 
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سوف ُيدعى "املشير الرائع" ، "اإلله القدير" ، "األب األبدي" ، "رئيس السالم" ، وسيكون  

 (. 7-6:  9له ملكوت أبدي )إشعياء 

 بلطف )زكريا   
ً
 وذا خالص ، آتيا

ً
 ( 10-9: 9سيركب في دخول أورشليم جحش بن اتان ، بارا

 ( 5: 53سوف ُيطعن ألجل معاصينا ويسحق بسبب آثامنا )إشعياء 

 ( 9: 53يموت بين األشرار ويدفن مع األغنياء )إشعياء 

التحلل   من  يعاني  ان  أي   
ً
فسادا يرى  أن  لقدوسه  يسمح  لن  ألن هللا  القبر،  من  سُيقام 

 (١٠:١٦)مزمور 

 ( 14- 13: 7)دانيال سيأتي مرة أخرى على سحاب السماء كابن اإلنسان 

 ( 2: 4سيكون "شمس البر" لكل من يقدسه ويبحث عن مجيئه مرة أخرى )مالخي 

إنه الشخص الذي ستعرفه إسرائيل يوًما ما على أنه الشخص الذي طعنوه، مما تسبب  

 (١٠:١٢في حزن مرير )زكريا 

بشك وضعها  تم  التي  املتفرقة  التنبؤات  من  مجموعة  املسيا  عن  النبوءات  تكن  ل لم 

عشوائي في جميع أنحاء العهد القديم ، ولكنها تشكل خطة وعد هللا املوحدة ، حيث يرتبط  

كل وعد ببعضه البعض ويتصل في سلسلة كبيرة تشتمل على خطة واحدة مستمرة من  

هللا. وهكذا ، تتشكل الوحدة عندما تتقدم قصة دعوة هللا إلسرائيل ، ثم على بيت داود ،  

 عهد القديم. في كل جزء من أجزاء ال

في حياة   الظهور  في  العديد من اإلنجازات حيث استمرت   
ً
أيضا إن خطة هللا األبدية لها 

وأزمنة إسرائيل. على سبيل املثال، كان كل ملك متعاقب من نسل داود ، في آٍن واحد ،  

 بما سيأتي عندما وصل املسيح ، آخر من ساللة داود 
ً
 في ذلك اليوم وكذلك وعدا

ً
تحققا

من هذه اإلنجازات املتتالية الثقة في أن ما كان في املستقبل البعيد سيحدث    أعطت كل 

طع  
ُ
ق قد  الوعد  أن  الرغم من   وعلى 

ً
أيضا التاريخ  في نسيج  يعمل  كان  بالتأكيد، ألن هللا 

 في  
ً
ألشخاص محددين، مثل حواء وإبراهيم وإسحق ويعقوب وداود ، إال أنه كان عامليا
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 للبركة   شموليته. ما كان يفعله هللا
ً
من خالل إسرائيل وهؤالء األفراد هو أن يكون مصدرا

 (. 3: 12لجميع عائالت األرض )تكوين 

يصر البعض على أن املسيح الذي يقدسه املسيحيون ليس هو نفسه الذي يتطلع اليهود  

 إلى لقائه. قبل بضع سنوات، أتيحت لي الفرصة ألستمع  لنقاش متلفز مع حاخام  
ً
أيضا

العهد الجديد حول السؤال  "هل يسوع هو املسيح؟" شرح الحاخام وجهة   يهودي باحث في

النظر اليهودية: "يعتقد اإلنجيليين أن املسيح له مجيئان: أحدهما في عيد امليالد واآلخر  

في مجيئه الثاني. نحن اليهود نؤمن بأنه سيأتي مرة واحدة فقط ، في وقت سالم على األرض 

. بما أننا ما زلنا نعيش الحروب ، فإن املسيح لم يأت 14-12ريا كما أعلن النبي زكريا في زك

 بعد ".

 أنهم سينظرون إلّي." من الذي يتكلم هنا؟ " ١٠:١٢أجاب املتحدث معه "مكتوب في زكريا 

 فأجاب: "إنه هللا طبعا". أجبته  تقول  " سينظرون إلي  الذي طعنوه. "كيف طعن؟"  

سيحى " لدي فكرة كان في الجلجثة " ولم يرد الحاخام  أجاب بأنه ال يعرف فقال املناظر امل

 اليهودي بأي حجة أخرى. 

 

واألمم   اليهود  سيرى  الثاني،  ملجيئه  املستقبلي  اليوم  ذلك  في  أنه  املقدس  الكتاب  يقول 

عن من أجل خطايا العالم. بعبارة أخرى ، لن يكون ذلك "اليوم 
ُ
 الشخص الذي ط

ً
شخصيا

التي يروه فيها. لذلك حتى العهد القديم توقع مجيئين للمسيح:  املستقبلي" هو املرة األولى

 أحدهما عند والدته واآلخر عندما يأتي كملك منتصر في مجيئه الثاني.

كيف سيكون شكل هذا العالم بدون املسيح؟ ماذا سيكون شكل عيد امليالد بدون تحقيق  

القديمة واحتمال مجيء املسيح مرة أخرى كملك ا الوعود  مللوك ورب األرباب؟ كل تلك 

لقد أحدث وصوله الفرق بين النور والظالم نفسه. فكر فيما سيعني ظهوره املنتصر مرة 

( ، سوف  21-20:  8أخرى لهذا العالم. الجميع ، بما في ذلك كل الطبيعة نفسها )رومية  
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وربنا   نفسه  امللك  يأتي  هنا  قبل:  من  بها  يسمع  لم  والتسبيح  املديح  من  موجة  يطلقون 

 صنا ! الفرح الحقيقي إلى العالم!ومخل

منذ البداية، كان لدى هللا خطة، ومن خالل مئات النبوات في العهد القديم ، أعد هللا 

 ليموت من أجل خطايا البشرية. 
ً
 العالم ملجيء ابنه، لقد عاش يسوع حقا

 

 نبوة تحققت في وقت الحق من خالل املسيح: 300نبوءة من بين أكثر من  5فيما يلي 

 ولد يسوع في بيت لحم: .1

 نبوءة الكتاب املقدس:

رُُج ِلي 
ْ
ِمْنِك َيخ

َ
ا، ف

َ
وِف َيُهوذ

ُ
ل
ُ
وِني َبْيَن أ

ُ
ك
َ
ْن ت

َ
 أ
ٌ
ْنِت َصِغيَرة

َ
، َوأ

َ
ة
َ
َرات

ْ
ف
َ
ْحِم أ

َ
ْنِت َيا َبْيَت ل

َ
ا أ مَّ

َ
ِذي  أ

َّ
ال

 
ُ
َقِديِم، ُمْنذ

ْ
 ال

ُ
اِرُجُه ُمْنذ

َ
ى ِإْسَراِئيَل، َوَمخ

َ
ا َعل

ً
ط ِ

ّ
َسل

َ
وُن ُمت

ُ
َزِل" َيك

َ
اِم األ يَّ

َ
 أ

 ٢:٥ميخا 

 تحققت النبوة:

، املسيح  والدة  سيولد    بعد  أين  ليسألهم  والكتبة  الكهنة  رؤساء  هيرودس  امللك  جمع 

بيت   في  املسيح سيولد  أن  التي تكشف  القديم  العهد  بنبوة  باالستشهاد  أجابوا  املسيح. 

لحم: فقالوا له في بيت لحم اليهودية هكذا كتبه النبي." وأنت يا بيت لحم ، في أرض يهوذا 

: 2متى    -منك يأتي رئيس يرعى شعبي إسرائيل ".    ، لست على األقل بين رؤساء يهوذا. ألنه

5-6 (NKJV  يقول يوحنا ،
ً
(، "ألم يقل الكتاب املقدس أن املسيح يأتي  NKJV) ٤٢:٧( أيضا

 من نسل داود ومن مدينة بيت لحم حيث كان داود؟" 

 . ُوِلد يسوع من عذراء: 2

 نبوءة الكتاب املقدس:

ْفُسُه آ
َ
ُد ن ّيِ

ُم السَّ
ُ
اُنوِئيَل«. َولِكْن ُيْعِطيك ْدُعو اْسَمُه »ِعمَّ

َ
 َوت

ً
ِلُد اْبنا

َ
ْحَبُل َوت

َ
َراُء ت

ْ
َعذ

ْ
: َها ال

ً
 َية

 ١٤:٧اشعياء

 تحققت النبوة:
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 ويدعون اسمه عمانوئيل" الذي ترجمته "هللا معنا".  
ً
متى    -"هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا

٢٣:١  (NKJVوأنجبت بالفعل  حبلت  مريم  العذراء  فإن   ، إشعياء  قال  ُيدعى   (وكما  ابًنا 

عمانوئيل. لقد ُوِلد يسوع من عذراء ، وتظهر النبوءة عن هذا الحدث قوة هللا ومعرفته 

 الالمحدودة. لقد تحدى الطبيعة ليجلب ابنه إلى األرض

 

 . رفض الشعب للرب يسوع:3

في العصور التوراتية ، ُبنيت أساسات البناء من الحجر ، بدأ بحجر واحد ُوِضع في الزاوية  

 لهيكل املبنى ويضمن أن يكون كل جدار كأسا
ً
س للهيكل بأكمله. كان حجر الزاوية ضروريا

رسل ليكون حجر الزاوية للعالم 
ُ
. تخبرنا كلمة هللا أن يسوع قد أ

ً
 وصلبا

ً
 ومستقيما

ً
متوازنا

 ، ولكن سيتم رفضه في هذه العملية. 

 نبوءة الكتاب املقدس:

اوية. كان هذا من عمل الرب. إنه أمر رائع  "الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار حجر الز 

 (NKJV)  23- 22: 118مزمور  -في أعيننا ". 

 تحققت النبوة:

 في أنجيل متى ،نجد
ً
  118هناك محادثة إستخدام فيها يسوع كلمات داود من املزمور    الحقا

املقدس:  الكتاب  في  قرأتم قط  "أما   ، يسوع  لهم  قال  كان:  بمن  الدينيين  القادة  لتذكير 

والحجر الذي رفضه البناؤون صار حجر الزاوية الرئيس ي. كان هذا من عمل الرب  وهو 

 (NKJV)  43- 42:  21متى  —عجيب في عيوننا؟ " 

 ألم يسوع مع الخطاة ومن أجلهم: . ت4

 نبوءة الكتاب املقدس:

ْفَس 
َ
َمْوِت ن

ْ
َب ِلل

َ
ُه َسك نَّ

َ
ْجِل أ

َ
، ِمْن أ

ً
ِنيَمة

َ
َماِء َيْقِسُم غ

َ
ُعظ

ْ
اِء َوَمَع ال ِعزَّ

َ
ُه َبْيَن األ

َ
ِسُم ل

ْ
ق
َ
ُه ِلذِلَك أ

 
ُ ْ
َفَع ِفي امل

َ
ِثيِريَن َوش

َ
 ك

َ
ة ِطيَّ

َ
َمٍة، َوُهَو َحَمَل خ

َ
ث
َ
َي َمَع أ ْحص ِ

ُ
ِنِبيَن َوأ

ْ
 ذ

١٢: ٥٣إشعياء  -  (ESV) 
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 تحققت النبوة: 

("معه NKJV)٣٨:٢٧  اليسار. “متى "ثم صلب معه لصان ، واحد عن اليمين واآلخر عن  

 لصين ، أحدهما عن يمينه واآلخر عن يساره"
ً
("كان NKJV)   2:  15مرقس    -صلبوا أيضا

 اثنان آخران مجرمان إقتادوا معه حتى املوت وملا و 
ً
صلوا إلى املكان الذي ُيدعى  هناك أيضا

-32:  23الجلجثة، صلبوه هناك واملجرمون، واحد عن اليمين واآلخر عن اليسار. "لوقا  

33   

الكتاب  في  األنبياء  أعظم  أحد  بأنه   ، الرب"  اسمه "خالص  يعني  الذي   ، إشعياء  ُيعرف 

 53ء  املقدس. تم التنبؤ بمجيء املسيح في جميع أنحاء سفر إشعياء، حيث أوضح إشعيا

 مدى معاناة يسوع أثناء تضحيته الفدائية من أجل خطايانا.

 

 . صنع يسوع املعجزات: 5

 نبوءة الكتاب املقدس:

حينئذ تنفتح عيون العمي وآذان الصم تتفتح. حينئذ يقفز األعرج  يقول  "  6-5:  35إشعياء  

 ويغني لسان األخرس من الفرح. الن املياه تندفع في البرية والجداول في البرية.  

 تحققت النبوة:

يوحنا    700بعد حوالي   في  هذا  تب 
ُ
ك  ، إشعياء  من  رؤساء  NKJV)   11:47سنة  فجمع   :)

ما وقالوا:  والفريسيون مجمعا  ولوقا  الكهنة   ." كثيرة  آيات  الرجل  يعمل  لهذا  ذا نصنع؟ 

7:21  (NKJV  :) 

وهو ش يء ال يمكن أن يضمنه   -٪  100نبوءة أخرى حققها يسوع بدقة    300هناك أكثر من  

أي شخص نفساني يقرأ املستقبل  أو وسيط  روحاني أو أي دين آخر. وعد هللا أنه سيرسل  

العهد القديم عن املسيح تحققت بنسبة  نبوة فى    ٣٠٠مخلًصا للعالم وحدث ما وعد به، 

٪ فهل هذا من قبيل الصدفة بالطبع ال لم توضع هذه التنبؤات بشكل عشوائي ١٠٠
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بل طبقا لخطة الهية منظمة ومعلن عنها وفى ملء الزمان تحققت كل النبوات فى شخص  

 املسيح املخلص الذى تجسد فى عاملنا ومات من اجلنا على الصليب  

فى العالم يقدم منظومه منطقية كما أعلن عنها هللا بشكل دقيق مع كثير    ال يوجد أي دين

 من التفاصيل إلعداده خطة الفداء العظيم باملسيح يسوع ربنا.

 هو أكثر من مجرد قبول حقائق معينة عن يسوع بالعقل. يؤمن املسيحي 
ً
أن تكون مسيحيا

ديد. يعرف املسيحي هو أو أن يسوع هو ابن هللا الذي أحبنا ومات من أجلنا وقام من ج

هي أن الخالص ليس باألعمال الصالحة، ولكن من خالل هبة نعمة هللا املجانية. املسيحي 

محاط بمحبة هللا ، ونعمة هللا ، وترحيب وقبول هللا كطفل له ، ويحيا إيمانه باتباع الرب 

شبابية انما  يسوع في الحياة الواقعية الحقيقية وليس مجرد شعارات او أوهام أو حماسة  

 بالكامل على نعمة هللا
ً
 .حياة يعيشها معتمدا
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 الفصل الثالث 

 الهوت العهد وعالقة الكنيسة بإسرائيل 

إرتبط الفكر اليهودي بالفكر املسيحى عبر العصور وال ننس ى أن الكنيسة نشأت في وسط   

املجامع اليهودية وتتفق  بيئة يهودية سواء في اورشليم وحتى في وسط األمم األخرى، داخل  

 به، وهو  
ً
 موعودا

ً
كل من اليهودية واملسيحية التقليدية على أن هللا سيرسل للعالم فاديا

 من نسل امللك داود الذي سيقيم السالم الى االبد.

توجيه   يتم  إسرائيل  نجد  واالختيار:  الدعوة  حيث  من  والكنيسة  اسرائيل  بين  الفرق 

فى   الدعوة إلبراهيم ليصنع منه شعب مختار ثم يدعو سبط الوى ليخدموا ككهنة هلل 

كهنة عب   امة  من ضمن  لتكون  انت  يدعوك  الكنيسة  بينما  ملكوته    ١٦:١٠هيكله،  فى 

أنت هيكل الجديد من ليعيش املسيح فيك فتكون  املفهوم للعهد  فهل نخدم هللا بهذا 

 م؟؟ خالل العهد ام ما زلنا نخدمه بحسب مفاهيمنا الخاطئة عن العهد القدي

 صورة توضيحية تبين الفرق بين الكنيسة وإسرائيل 

 
 

يتميز الهوت العهد بشرح العالقة بين الكنيسة وإسرائيل بشكل كتابي بدون تطرف في 

وهما قطبين املفاهيم    إسالميوال توجه    صهيوني اتجاه ايدولوجية معينة ال يوجد توجه  

 نتهاء الوجود . للصراع العربي اإلسرائيلي التاريخي وسيظل هذا الى ا



 39 

  

وفى هذا الفصل سنشرح بكل موضوعية كل وجهات النظر التي تتكلم عن عالقة إسرائيل 

بالكنيسة وسنترك للقارئ االختيار بين ما يرض ى ضميره الكتابي من معتقد ونؤكد في كل  

مره سيبقى االختالف في التفسير بكل حب واحترام لكننا نعمل معا فى امللكوت وفى اخر  

 سنكون مع عريسنا يسوع . الزمان

 

 
 هناك اربع وجهات نظر للعالقة بين الكنيسة وإسرائيل كشعب :

 شعب واحد هلل تحت عهد واحد)الهوت العهد(  .1

 شعبان وتم استبدال إسرائيل بالكنيسة )الهوت االستبدال( .2

 شعبان لكن متداخالن في فترة تاريخية مع بداية الكنيسة) الهوت البقية( .3

 شعبان قصتهما متوازيتان  )الهوت الفصل ( .4

أن العالقة بين الكنيسة وإسرائيل كانت مصدر نقاش حاد في الكثير من تاريخ الكنيسة.  

ذي يقترح  " التاريخي الreplacement theologyوهذا يشير إلى "علم الالهوت األستبدال   

 أن إسرائيل ليس لديها  
ً
فيه أن تحل الكنيسة محل إسرائيل كشعب هللا ، مما يعني ضمنا
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استعادة مستقبلية باستثناء الكنيسة. كانت وعود االسترداد في العهد القديم روحية إلى 

ا للكنيسة الحالية ؛ لم يكن إلسرائيل كشعب آمال مستقبلية.  
ً
حد ما باعتبارها أوصاف

التدبيرية في القرن التاسع عشر جزًءا من استجابة هذا الالهوت. رسم الدعاة كان تطور 

األوائل تناقًضا قوًيا بين الكنيسة وإسرائيل ، مما أدى إلى االعتقاد بأن إسرائيل ستستعاد 

مملكة  عن  القديم  العهد  نبوءات  تؤخذ  أن  يجب  وبالتالي   ، املستقبل  في  هللا  كشعب 

 مسيانية على محمل الجد

األسف لقد اعتنقت اإلنجيلية األمريكية دعم إسرائيل الحديثة ، على الرغم من أن  مع  

في بعض   املألوف  التدبيرية. من  أكثر من بقايا  هذا قد يكون نتيجة للسياسة املحافظة 

الالهوتية، من   الدوائر  الحديثة، وفي بعض  السياسية أن تنتقد دولة إسرائيل  الدوائر 

إسر  دعم  رفض  أيًضا  مثل  املألوف  الجامحة  التدبيرية  والتخيالت  الحديثة   Leftائيل 

Behind  . 

  ٢٠١٨في كتابهما القيم سنة  Bock, Darrell L. and Mitch Glaserيعتقد جالسر وبوك  

  Israel, the Church, and the Middle East 

مسيحيين   مؤلفين  كتب  على  املوضوعية  األكاديمية  الردود  في   
ً
كبيرا  

ً
نقصا هناك  "أن 

تقدون إسرائيل والصهيونية املسيحية". هذه املجموعة من املقاالت في محاولة لتوفير ين

مخاوف  لديهم  الذين  وأولئك  إسرائيل  عن  يدافعون  الذين  أولئك  بين  التوازن  بعض 

 مشروعة بشأن هموم الفلسطينيين. 

إسرائيل   في  املسيانية  اليهودية  الحركة  تاريخ  صوريف  إيريز  يناقش  الكتاب  هذا  في 

، وهي منظمة غير ربحية مقرها بإسرائيل.    One for Israelالحديثة. صوريف هي رئيسة  

يرى    ، الحديثة  إسرائيل  في  املسيانيين  لليهود  تحديات  الرغم من وجود  إنه على  فيقول 

جماعة يهودية مسيانية في إسرائيل    300ك ما يقرب من  سوريف أن الحركة تنمو ، هنا

اليوم. توم دويل يلقي نظرة على الكنيسة الفلسطينية الحديثة داخل إسرائيل. دويل هو  



 41 

ودليل مرخص لدولة إسرائيل. ويشير إلى أنه    E3 Partnersمدير الشرق األوسط لشركة  

 في ارض إسرائيل.كان هناك مؤمنون عرب منذ يوم الخمسين 

في    من أصل عرقي يعيشون 
ً
الهدف ألن هؤالء كانوا على األرجح يهودا لكن دويل يخطئ 

 من العرب الفعليين في هذه األراض ي(. ومع ذلك ، فإن وجهة 
ً
شبه الجزيرة العربية بدال

نظره ال تزال قائمة ، فقد كان هناك وجود للمسيحيين بين شعوب الشرق األوسط منذ  

  ، للكنيسة  األولى  توضح  األيام  إلخ.   ، واملصريين  والسوريين  والعرب  اليهود  ذلك  في  بما 

القيام  على  الفلسطينيين  بتدريب  املقدس  للكتاب  لحم  بيت  كلية  تقوم  كيف  مقالته 

بالخدمة. في الضفة الغربية وتتضمن مقابلة قصيرة مع جاك سارة مدير الكلية ببيت لحم   

 .العرب الفلسطينيينوهو فلسطيني مسيحي ، وراعي مسيحي يرعى كنيسة من 

 

باستخدام   والعرب  اليهود  بين  للمصالحة  التوراتي  األساس  بوك  داريل  كما نجد  شرح 

"برنامج لوقا ذي املرحلتين" )الوعد / الوفاء ، بالفعل / ليس بعد(. وهو يطور هذه األمور  

لوقا   بعد"   -في  "ليس  توقع  هي  واألمم  اليهود  بين  املصالحة  أن  ويقترح  الرسل  أعمال 

إلى   تتطلع  في إشعياء والتي  النصوص  للمستقبل. يتطلب هذا مسًحا قصيًرا للعديد من 

املجموعة  لهذه  الرئيس ي  للنص  دقيًقا  أيًضا فحًصا  ولكن   ، واألمم  اليهود  بين  املصالحة 

. كما هو مطبق على "الفوض ى املتشابكة" في الشرق 11-9الكاملة من املقاالت ، رومية  

الجانب الحالي / الذي لم يتم بعد من املصالحة يعني أن إسرائيل األوسط ، يعتقد بوك أن  

الحديثة ليس لديها تفويض مطلق لفعل ما يحلو لهم تحت ستار الدفاع عن النفس. ال  

تزال إسرائيل مسؤولة عن حقوق اإلنسان األساسية في املنطقة طبقا للمواثيق الدولية 

 واألعراف األخالقية اإلنسانية . 

ال الكتب  إسرائيل  مثل  تقدم   ، وبوك  جالسر  قبل  من  تحريرها  تم  التي  األخرى  حديثة 

إيجابي  منظور  وهو  الحالي إلسرائيل  الوضع   حول 
ً
منظورا األوسط  والشرق  والكنيسة 

وعائد للمفهوم  األلفي. لم تحل الكنيسة محل إسرائيل كشعب هللا ، لذا يجب أخذ الوعد  
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االت تعكس وجهة نظر تدبيرية معتدلة بدون األخروي للعهد القديم على محمل الجد. املق

 تنبؤات قاسية والتي أصبحت تميز التدبيرية للعديد من القراء. 

 

"املسيحية  الحوار. جميع املساهمين هم من تيار  إلى  الكتاب يفتقر  واملثير للدهشة أن 

رغم  الصهيونية"   وإلى حد ما  هؤالء هم "الطرف املعتدى" في هذا املوضوع بالذات. على ال

يهودية   خدمات  مع  ويعملون  إسرائيل  في  يعيشون  املساهمين  من   
ً
قليال  

ً
عددا أن  من 

. كان من املمكن تحسين  
ً
 مسيحيا

ً
 فلسطينيا

ً
مسيحية ، إال أن توم دويل فقط يمثل صوتا

 وهم  
ً
الكتاب من خالل البحث عن مساهمات من أفراد من مجتمع ناقص التمثيل حقا

 وعرب مسيحيون.   مجتمع املسيحيون الفلسطينيين

ومع ذلك ، فإن هذه املجموعة من املقاالت هي مساهمة مرحب بها في املناقشة املستمرة 

 لطبيعة إسرائيل التوراتية والكنيسة وعالقتهم بدولة إسرائيل الحديثة. 

 

. في أواخر الثمانينيات  1986ألول مرة في نوفمبر    مفهوم التدبير التدريجيلقد تم تقديم  

املا القرن  التدبيريين  من  الباحثين  من  اقترح عدد   ، ،   -ض ي  أ.باليسينج  كريج  وال سيما 

موقًفا جديًدا هاًما تم تطويره من داخل التدبيرية.    -وداريل إل.بوك ، وروبرت إل.سوس ي  

منهما  كل  رؤية  كيفية  في  والتدريجية  التقليدية  التدبيرية  بين  الرئيس ي  االختالف  يكمن 

 بيرات املاضية واملستقبلية.لعالقة التدبير الحالي بالتد 

 

بين   "التدريجية"  العالقة  بانها  التقدمية"  "التدبيرية  تعرف  "تقدمية"؟  كلمة  تعني  ماذا 

“ التدريجي  صفة  وتشير  البعض  لبعضها  املتعاقبة  عقيدة progressiveالتدبيرات  إلى   ”

بها بشكل تدريجي  مركزية مفادها أن العهود اإلبراهيمية والداودية والجديدة يتم الوفاء  

 اليوم )باإلضافة إلى تحقيقها في امللك األلفي(
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أن   هو  التقليديين،  والسابقين  التدريجيين  التدبيريين  بين  املذهلة  االختالفات  أحد  إن 

التدريجيين ال ينظرون إلى الكنيسة على أنها فئة أنثروبولوجية )مجموعة من البشر( في  

غير اليهودية واليهود واألمم. الكنيسة ليست نفس فئة مصطلحات مثل إسرائيل واألمم  

جانب   إلى  منافسة  أمة  توجد  وال  واألمم(  اليهود  عكس  )على  للبشرية   
ً
منفصال  

ً
جنسا

إسرائيل واألمم تسمى الكنيسة بل هي بالضبط كل البشرية التي تم فدائها )كل من اليهود  

 واألمم( كما هي موجودة في هذا التدبير قبل مجيء املسيح.

 

التدبيرية والتدبيرية التدريجية ترى استمرارية بين إسرائيل والكنيسة أكثر من  

 من إسرائيل والكنيسة 
ً
االختالفات األخرى داخل التدبيرية. يشددون على أن كال

يشكالن "شعب هللا" وكالهما مرتبطان ببركات العهد الجديد. ومع ذلك، فإن هذه  

ق وظيفية بين املجموعات. ال يوازن التدبريون املساواة الروحية ال تعني عدم وجود فرو 

التدريجيون بين الكنيسة وإسرائيل في هذا العصر وما زالوا يرون هوية ووظيفة مميزة  

 في املستقبل إلسرائيل العرقية في اململكة األلفية القادمة.

كل منهما يتمسكان بوجهة نظر "تدبيرية" واضحة عن نهاية الزمان مع رجسة الخراب 

 من أورشليم القدس. واال 
ً
 ختطاف قبل الضربات ومملكة األلفية مع حكم يسوع جسديا

 
 هذه الصورة توضح الفرق بين الهوت املدرسة التدبيرية التقليدية والتدريجية  

وتشكل   الالهوتي  العهد  إلى  ترجع  ولكنها  السبعة  بالتدبيرات  تتمسك  التدريجية  فنرى 

. يبدو  
ً
 جديًدا ومعدال

ً
أنه يطمس خصوصية إسرائيل والكنيسة ، بالنظر  بالفعل نظاما
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إلى الكنيسة على أنها "إسرائيل الجديدة" بطريقة الهوتية بديلة إلى حد ما. عالوة على ذلك  

 بطريقة روحية  
ً
، ُينظر إلى عهود العهد القديم املمنوحة إلسرائيل على أنها مكتملة جزئيا

 في املستقبل. 
ً
 وليست حرفيا

 التدريجية على األتى: يتفق أنصار العقيدة 

 املوضوع الرئيس ي للتاريخ الكتابي هو مجد هللا ،-١

 ليبقى إسرائيل والكنيسة متميزين ولكنهما يشتركان في تنفيذ برنامج هللا ، -٢

 ؛  -٣
ً
 وأن الكتاب املقدس يجب أن يفسر حرفيا

ة  ومع ذلك ، كيف يمكن استبدال أهداف هللا األرضية والسماوية والوطنية والسياسي

إلنتاج   بينها  والتوفيق   ، التدبيرات  خالل  عنها  الكشف  تم  التي  والروحية  واالجتماعية 

لذلك   التدريجية.  التدبيرية  هدف  هو  هذا  الكتابي؟  التاريخ  لتفسير  أكثر  موحد  تفسير 

تشترك الحركة في تراث التدبير العقلي الكالسيكي واملنقح وتحدد الفروق الخاصة بها ألنها  

 ة تطوير االستمرارية بين أغراض التدبيرات السبعة. تسعى إلى مواصل

الهيكل   حجاب  انشق   ، الصلب  بعد  أنه  نظر  بوجهة  تعلم  الكاثوليكية  الكنيسة  نجد 

)مرقس   قسمين  إلى  لوقا    39- 37:  15اليهودي  متى    44-46:  23،  وأصبحت 27:51،   )

 من شعبه قد  الكنيسة الوليدة هي إسرائيل الجديدة. يمكن للمرء أن يقول إن زواج هللا

 "تم" في عيد العنصرة. 

 

تشمل إسرائيل كال من املسيحية )إسرائيل الجديدة( ، وهي األخ األكبر في إيمان إبراهيم  

 )الشعب اليهودي لم يقبل املسيح بعد(. 

الباب ، كما    اقال  ، تدريجيا  القديم  كشف هللا عن نفسه جزئيا  العهد  " خالل  بنديكت 

 
ً
 في عالقاتنا    نفعل جميعا

ً
حتى يطور األشخاص املختارون    الشخصية. استغرق األمر وقتا

، وخطبة طويلة. ثم جاءت   العهد مع إسرائيل بمثابة فترة مغازلة  عالقتهم مع هللا. كان 

أمام  ، وإقامة عهد جديد ودائم. عندما وقفت مريم  الزواج  الحاسمة ، لحظة  اللحظة 
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ك، كان األمر كما لو أن هللا قدم عرض  الرب ، كانت تمثل البشرية جمعاء. في رسالة املال

واملهم أن نفهم أن الكنيسة ليست هي    .م نع  مسمنا قالت مريبأزواج للجنس البشري. و 

 البشر الذين نالوا الخالص بعمل املسيح.املؤسسة الطائفية بل هي كل 

عندما يتحدث بولس عن الكنيسة على أنها "إنسان جديد واحد" في  ١٥:٢نجد في أفسس 

 
ً

. ُمْبِطال
َ
َعَداَوة

ْ
ال  أِي 

َ
ط َتَوّسِ

ُ ْ
امل َياِج   الّسِ

َ
َقَض َحاِئط

َ
َون  ،

ً
َنْيِن َواِحدا

ْ
ِذي َجَعَل االث

َّ
املسيح )ال

 ،
ً
َجِديدا  

ً
َواِحدا  

ً
َسانا

ْ
ِإن ْفِسِه 

َ
ن ِفي  َنْيِن 

ْ
االث َق 

ُ
ل
ْ
َيخ ْي 

َ
ِلك َراِئَض، 

َ
ف ِفي  َوَصاَيا 

ْ
ال اُموَس 

َ
ن ِبَجَسِدِه 

)
ً
ما
َ
 َصاِنعا َسال

الجديد    وجهة التدبير  بإعتبارها  الكنيسة  التي أسست  الروح  بركات  أن  هي  بولس  نظر 

عطى بالتساوي دون تمييز عرقي أو جنس أو طبقي
ُ
وكل ما عليك ان تدخل في عالقة العهد   ت

وتبدأ اعظم رحلة في الوجود تكتشف هويتك وتكون جزء من قصة الفداء قصة العهد  

 .مع االنسان اإللهي
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 الفصل الرابع 

 الهوت العهد وأخر االيام 

التي  النهاية  وتماسك  قوة  أهمية من حيث  له  العهد  في دراسات الهوت  األخراوى  البعد 

تصبو اليها الحياة البشرية ألنه سيكون من العبث أن تعيش على هذه األرض ثم ينتهى بك 

يعطى    
ً
له جميعا نتجه  وجود غرض  لكن  معنى  بال  التي  والالنهائية  العدمية  الى  املطاف 

لتأكيد لقد أراد هللا أن يكشف لنا عما يكون ولو ملحات لكى نعرف الوجود معنى وقيمة وبا

 ما ستكون علية أخر األيام واالبدية.

لم تستطيع املدرسة التدبيرية ان تفسر لنا كيف سيتعامل الهنا القدوس مع من يخطئون 

اعتقادهم  االرض بحسب  للمسيح على  كملك حرفى جسدى  االلف سنه  فى  البشر  من 

عامل معهم  عند وجود خطايا سلوكية وفعلية والتى بالتأكيد ستصدر  وبأي تدبير سيت

عن البشر وهم يعيشون بالجسد فى االف سنه ولكن مدرسة الهوت العهد تفسر امللك  

األلفي السعيد الروحي الذى يرمز الى ملك املسيح على قلوب امتلكتها محبة املسيح يفسر 

دوى من وجود ملك جسدى حرفى ملده الف  لنا اننا فى لحظة فى طرفه عين سنتغير وال ج

 .سنه

 

   -Covenant and Eschatology-    أحد الكتب املهمة للمفكر الالهوتي    واألخروياتالعهد

الالهوت   الالهوت املصلح مع علم  الدكتور مايكل هورتون ويعتبر محاولة تم دمج علم 

حوار أكاديمي رائع، وُيظهر هورتون أن األول يمكن أن يثري الثاني بشكل كبير   املعاصر  في

وفى كتابه) العهد وعلم األخرويات أي األمور األخيرة (هو محاولة لدمج الالهوت الكتابي 

وعلم الالهوت النظامي في ظاهرة الهوتية حديثة. ينصب اهتمام هورتون على إنتاج فكر  
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ال فيه تحديد  يتم  اعتبارها  الهوتي   من 
ً
بدال النظام  الالهوتية من خالل محتوى  طريقة 

 ملا قبل العقائد". ولذلك إقتراح هورتون هذا األسلوب في زي حديث جذاب للغاية  
ً
 انعكاسا

 نلخصه كاالتي:  

 : يوجد طريقة واحدة لخطة الفداء 
ً
 تاريخية / أخروية .  -أوال

: طريقة للدمج بين الالهوت املصلح والال 
ً
 هوت املعاصر في علم الالهوت  ثانيا

:  نموذج درامي )الدراما اإللهية ( يطلق هذا اللفظ على قصة الكتاب املقدس  
ً
 ثالثا

الرابع: سياق عهد النعمة أي دمج كل األفكار لتقود في النهاية للعهد كفكرة كبيرة تحتوى  

 كل العهود واملواثيق اإللهية.

وفهمها    ليس فقط ملجرد حداثتها  القراءة  مايكل  د.  يكتبها  التي  الدراسات  تستحق هذه 

 املتماسك بل شرحها ملا ينطوي عليه املشروع الالهوتي للفداء ككل.

ال ننس ى أن الالهوت املصلح هو الذى أشار الى  الهوت العهد التقليدي بأن هللا أعلن   لكن

ا في مجال 
ً
 ملحوظ

ً
عن نفسه للبشرية في عهود األعمال والنعمة حقق الهوت العهد تقدما

 بروز  
ً
 بشكل أكثر شموال

ً
"العهود وتاريخ الخالص" لقد أوضح الالهوتيون املصلحون حديثا

من خالل تمييز وظيفتهم في ملكوت هللا. في الوقت نفسه الحظ الالهوتيون التاريخ الكتابي  

ويتضمن  الخالص،  تاريخ  عبر  يتطور  مادي  واقع  هو  هللا  ملكوت  أن   
ً
أيضا املصلحون 

موضوع امللكوت ثالثة مكونات أساسية: امللك والشعب واملكان. يتم التحقيق في إطار فهم  

 ديمه في هذه األطروحة.هذه املكونات في التاريخ الفدائي وتق

في   استكمالهيقدم الكتاب املقدس هذا املوضوع كقصة، وموضوع إسخاتولوجي، سيتم  

 يسوع املسيح ملك امللوك في السماء واألرض الجديدتين.  
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الهدف من هذا الكتاب هو إظهار أن خطة هللا مللكوته قد تكشفت عبر التاريخ بطريقة  

ال إله  الكتاب املقدس جميع عهوده  موحدة وتدريجية، بحيث صمم  في  عهد وكتب عنها 

كإدارات لهدف ملكوته الوحيد الثابت، وأن هللا قد منح قبول الخالص املوعود به في كل 

العهد  ملؤمني  االستمرارية  هذه  وتسمح  عهد  إدارة  كل  في  العملية  نفس  خالل  من  عهد 

 الجديد باالستفادة من جميع عهود هللا في العهد القديم.  

تأسيس مملكته في السماء الجديدة   -و املوضوع الرئيس ي في خطة الرب الفدائية  هذا ه

 واألرض الجديدة التي فاز بها املسيح حيث يسكن مع شعبه إلى األبد.

السؤال األن هو كيف يمكننا وصف تاريخ العهد القديم حتى نتمكن من رؤية الوحدة  

 والى االبد؟  الحقيقية بداخله بشكلها البانورامي أي منذ االزل 

أن ننظر إليها على أنها تاريخ  الفداء. بعبارة أخرى مفتاح    Graeme Goldsworthyيقترح   

العهد القديم ليس الدور الذي يلعبه إسرائيل بل الدور الذي يلعبه هللا في تحرير شعب 

تأسيس  هو  الفداء  هذا  املقدس هدف  الكتاب  يقدم  ثم  له،   
ً
ملكا العبودية وجعله  من 

 ، هذا الوصف ممكن فقط مع التفاهمات التالية: ملكوت هللا

 (  التاريخ الفدائي تدريجي.  1)

 ( هو غير مكتمل بدون العهد الجديد. 2)

 ( يجب تفسيره مع تعاليم العهد الجديد في املسيح. 3) 

؟ يشرح سكوت سوين هذا بسببين محتملين:  
ً
 السؤال ملاذا يعلن هللا خطته تدريجيا

ال-١ توصيل  يمكن  إال  ال  محدودة  ملخلوقات  وهدفه  وغرضه  لفكر هللا  الالنهائية  كنوز 

 بطريقة محدودة .
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لكي  -٢  طويلة  تاريخية  عملية  تتطلب  املسيح  في  ش ئ  كل  لخالص  السرية  خطة هللا  إن 

 تتحقق وتتم.

هذا اإلعالن التدريجي هو عملية عضوية مستمرة: كل ُبعد جديد إلعالن هللا الذاتي ينبثق  

التدريجي   اإلعالن  هذا  املقدس  الكتاب  يقدم  ذاته.  عن  السابقة إلعالن هللا  األبعاد  من 

هللا   ملكوت  موضوع  تحت  موحدة  مبدعة"  "قصة  هللا    باعتباره  غرض  ان  ونجد 

ي ،بمعنى ما هو الغرض من القصة؟ تعطينا القصة  نحن إسخاتولوجي من التاريخ الفدائ

هذه  تتخلل  النهاية.  في  املسيح  في  اكتمال  هناك  سيكون  أنه  مفادها  نظرة  العهد  شعب 

هذه  في  إسخاتولوجي.  األمل  القصة  وتعطينا  بأكملها  املقدس  الكتاب  رسالة  النظرة 

 عندما كتب:  " من
ً
البداية إلى النهاية ، وليس    النقطة  كان الالهوتي يورجن مولتمان محقا

  إلى 
ً
الرجاء  وتتطلع دائما ، فإن املسيحية هي علم األمور األخيرة وهي  الخاتمة  في  فقط 

األمام وتتقدم إلى األمام ، وبالتالي فهي تحدث ثورة في الحاضر وتغيره. إن األمور األخروية  

 خامل وغير معروف ومبهم من عناصر الحياة املسيحية 
ً
، بل هو قدرة على ليست عنصرا

الرجاء في وسط عالم عشوائي فوضوي يتصادم بال هوادة باستمرار والرجاء الوحيد فيه  

  وسيلة اإليمان املسيحي على هذا النحو  واملفتاح الذي  
ً
هو شخص املسيح ولكنها أيضا

 يوجد فيه كل ش يء آخر. 

د عبارة "ملكوت هللا" . لم تر الشريرة دورة تكرر نفسها حتى تسحق نسل املرأة بذرة الحية 

في العهد القديم. ومع ذلك ، فإن خبرة ُملك هللا تعود إلى سقوط اإلنسان ، عندما يكشف  

البركة وفي سيادته على استقالل اإلنسان  في  املتمردة  امللكي بالبشرية  اهتمامه  هللا عن 

األساسية ، يعّرف هللا نفسه على أنه "الرب." والصورة    15-13:  3( في خروج  11-3)تكوين 



 50 

عن هللا في الكتاب املقدس هي صورة السيادة ، والتي يمكن تفسيرها على أنها رئاسة العهد  

مرة في الكتاب    2800أو "امللك". الكلمات العبرية واليونانية لكلمة "ملك" وردت أكثر من  

ة  املقدس. عندما نضيف تلك )األفعال املقابلة واألشكال ذات الصلة( التي تشير إلى اململك

 يمكننا أن نرى ذلك بوضوح في كلمة هللا. 

إن فكرة امللكية منتشرة بالفعل في الكتاب املقدس. لذلك فإن ملكوت هللا هو موضوع  

رئيس ي في الكتاب املقدس بأكمله ، وامللك بصفته رب العهد يسيطر على مملكته ويتحدث  

 مع شعب عهده ليحميهم ويدافع عنهم ويوفر
ً
العدل والرحمة.   بسلطان ويقف هللا أيضا

 حكم هللا إسرائيل بحكم عهده في هذا السياق  امللك والرب مرادفان قريبان.  

 

 وبشدة على ما  
ً
 للغاية وقد إنعكس بوضوح طويال

ً
 قويا

ً
يعتبر فكر مايكل هورتون مرشدا

الجزء األول: أعمال هللا في التاريخ والجزء   -تم تقديمه لنا. الجزاءان الرئيسيان من الكتاب  

يتكلم هللا  ا من    -لثاني:  التوالي.  على  اإللهي  والكالم  اإللهي  العمل  لتفسير  هما محاوالت 

  ،
ً
األمور املركزية لكال الجزأين االستخدام املكثف لنظرية أفعال الكالم املفسرة الهوتيا

 بشكل أساس ي للدفاع عن مفاهيم الفاعلية املزدوجة وطبيعة الكالم اإللهي. 

ثاقب بشكل خاص. بقبول قوة بعض االنتقادات للوحي االفتراض ي   نقاشه لإلعالن اإللهي 

املقدس   للكتاب  العهد  نموذج  باستخدام  االعتراضات  من  العديد  على  هورتون  يتغلب 

إلظهار الوحدة بين الكلمة والفعل ، والوحي الفعلي وإعالن الكلمة ، والحدث والتفسير ، 

 دة للوحي في علم الالهوت الحديث.  والحرف والروح. هذا يتحدى بشدة املفاهيم السائ
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يعترف هورتون بأن اقتراحه يفتقر إلى تفسير واضح للوحى على الرغم    في الوقت نفسه ،

من  الرغم  )على  بها  يفكر  التي  الطريقة  بنفس  لتفكر  عليك  تضغط  حجته  أن  من 

 أن نرى رؤية هورتون لالهوت 
ً
االنتقادات( ، فإن هذا  سيكون من املثير لالهتمام أيضا

 ، خاصة فيما يتعلق بما  الكتابي حيث قد تكون القيمة النقدية لكل منها م
ً
ختلفة تماما

نفعله في الكنيسة. في هذا الصدد يقدم الفصل الختامي لهورتون حجة قوية لرؤية عبادة  

 .
ً
 الكنيسة باعتبارها خدمة تجديد العهد أساسا

املعاصر    فكر   بخبرة عمليةالالهوتى  معاصر  فكر   معه  ،  مايكل هورتون  فقد درست 

يعيش  شخص يبشكل   انسان  به    ووجدته  يعلم  الكتاب ما  بوحى  مؤمن  شخص  وهو 

زية الكنيسة !  لكن االفتقار إلى تفسير الوحى يمكن أن يجعل 
ّ
 مرك

ً
املقدس  ومدرك تاريخيا

روايته عرضة لبعض عدم االستقرار مثل كالمه حول  كيف  يمكن للخطاب البشري في  

 ؟ وهى مشكلة جدلية ولكن  بالطبع هذا  
ً
 إلهيا

ً
ال يؤثر على سياق العهد  النص اعتباره كالما

 ما كان يقصده  هورتون من خالل وصف واضح للوحى. 
ً
 وفهمنا الالهوتي له وهذا تماما

يستخدم مايكل هورتون فكرة العهد   في هذا العمل املبتكر في املنهج الالهوتي والتأويل ،

محتوى   مع  الالهوتي  املنهج  لدمج   
ً
سعيا  .

ً
معا هللا  "فعل"  و  هللا  "كلمة"  لربط  كطريقة 

الالهوت املسيحي ، أكد هورتون على عهد هللا باعتباره طريقة هللا للعمل من أجل الفداء  

فلسفية تساؤالت شخصيات  مع  جوهري  حوار  على  هورتون  يحافظ  العالم.  مهمة   في 

 مهما ملقاربة 
ً
وعلماء دين مسيحيين ، مما يوفر في النهاية للعلماء والطالب الجادين نموذجا

 . بشكل متكامل وفهم الالهوت املسيحي
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 العهد ومفهوم املجئ الثانى :

ماذا لو أخبرتك أن املجيء الثاني لربنا ومخلصنا يسوع املسيح قد حدث بالفعل؟ أراهن 

حال من األحوال! ربما تخبرني أنني مجنون أو حتى تذهب إلى حد    أن إجابتك لن تكون بأي 

 ماذا لو استطعت أن 
ً
الش يء! ماذا لو كنت مخطئا إنني هرطوقي لقولي مثل هذا  القول 

 أريكم من خالل الكتاب املقدس  كلمة هللا املوحى بها أن يسوع قد عاد. 

لك غاضبا من اقتراح  هل يزعجك ذلك، هل سيغير الطريقة التي تؤمن بها ، هل سيجع

 هذا األمر أو أنه قد يصل إلى تكفيري واتهامي بالهرطقة؟

وخطابه    28-27:  16لكن مهال فكر معى بحسب كالم الرب يسوع نفسه، فنجد فى متى  

في متى   الزيتون  ، 24على جبل  ، والدينونة  العالم  املقطعان عن أحداث نهاية  . يتحدث 

ثاني للمسيح ، هل كان يسوع يتحدث إلى الرسل أم  واملكافآت ، والتحذيرات  واملجيء ال

كان يتحدث الينا؟ هل كان يسوع يتحدث بلغة النجوم املتساقطة من السماء أم كانت 

بسبب   أورشليم  على  تأتي  أن  وشك  على  كانت  التي  الدينونة  بها  يصف  طريقة  هذه 

 على ما أعنيه بما قاله الرب  يسوع في الع
ً
هد الجديد في متى خطاياها؟ دعني أعطيك مثاال

يعطي    31- 29:  24 ولن  الشمس مظلمة   األيام ستظل  تلك  بعد ضيق  مباشرة  "ولكن   ،

ستظهر   ذلك  وبعد  السماوات  قوى  وتتزعزع  السماء  من  النجوم  ستسقط  نوره  القمر 

عالمة ابن اإلنسان في السماء ، وبعد ذلك ستحزن جميع قبائل األرض ، وسوف يرون ابن 

سحا على  يأتي  عظيم  اإلنسان  ببوق  مالئكته  ويرسل  عظيم   ومجد  بقوة  السماء  ب 

ويجمعون مختاريه من الرياح األربع ، من أحد أطراف السماء إلى الطرف اآلخر. يبدو وكأنه  

 نهاية العالم أليس كذلك؟
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القديم فيما يتعلق    العهد  في  النبي إشعياء  قاله هللا على لسان  إلى ما  ننظر  اآلن دعونا 

-6:  13قبل امليالد في إشعياء    720نت ستحل باإلمبراطورية اآلشورية في  بالدينونة التي كا 

األيدي ويذوب  " ولولوا ، ألن يوم الرب قريب! سيأتي هالك من هللا، لذلك سترتخي كل  10

قلب كل إنسان فيرتعبون. تتعجب الوجع والضيق. تلتهب وجوههم. هوذا يوم الرب قادم  

ال   
ً
خرابا االرض  ليجعل  بغيظ   تكون قاسيا  بنورها.  تض يء  ال  وجبابها  السماء  نجوم  ن 

 الشمس مظلمة عند طلوعها والقمر ال يض يء نوره."

هل ترى لغة مماثلة ، هل ترى نهاية العالم من نوع األحداث التي كان من املقرر أن تحدث؟   

قبل امليالد، فكيف نفسر ذلك؟ الجواب بسيط للغاية، يسوع   720لكن العالم لم ينته في  

  70م لغة رمزية في خطابه فيما يتعلق بالدينونة على أورشليم والتي حدثت في عام  يستخد

ربوع   في كل  للمسيح  الجديد  العهد  ولبداية عصر  امليالد بسبب خطيئتهم ضد هللا  بعد 

 االرض، الذي كان رجاء أمة إسرائيل وهو املخلص والرجاء واألمل لنا حتى اليوم والى االبد.  

املوجود العالم  الكتاب  كلمة  من  وغيرها  جيمس  امللك  ترجمات  كتب  من  العديد  في  ة 

كلمة   أن  هي  الحقيقة  العالم".  "نهاية  كلمات  تستخدم  السياق   WORLDاملقدس  في 

 " والتي تعني العمر!Aionاليوناني األصلي هي كلمة "

 أقول لكم ، هذا   34: 24لكن اآلية الرئيسية التي صدمتني هي أن يسوع قال في متى  
ً
، "حقا

الجيل لن يزول حتى تحدث كل هذه األشياء. والسؤال هو أي جيل يتحدث عنه يسوع ،  

 من اإلجابة على  
ً
 ، إنه يعني االجيال في املستقبل" بدال

ً
جيله هو! سيقول الكثير  "حسنا

 ويرفض حيث ي  17:25لوقا  
ً
 يجب أن يتألم كثيرا

ً
تحدث يسوع عن صلبه يقول ، "لكن أوال

من هذا الجيل. " أي جيل عانى يسوع املوت على الصليب جيل القرن األول !!  هل نصدق  

أن يسوع كان يستخدم نفس الكلمات في هذا الجيل مرتين ولكنه يقصد جيلين مختلفين؟ 
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وبالفعل حدث خراب أورشليم سنة صده  أقول ال طريق! قصد يسوع ما قاله وقال ما ق 

٧٠.
ً
 ميالديا

املشكلة هي أننا كمسيحيين اليوم ال نفهم الكتاب املقدس بشكل واضح ونفسره بشكل   

خاطئ، فالعديد من الرعاة يعلمون الكتاب املقدس بافتراضات مسبقة ومفاهيم مسبقة  

قوة كالم يسوع!   ويدخلون كلماتهم الخاصة وفهمهم لتناسب معتقداتهم الخاصة وإهمال

 نحتاج تجديد للخطاب الديني املسيحى ليكون مناسب لهذا الجيل.

فيها   نفكر  أن  أننا كمسيحيين يجب  فيها  أشارككم  أن  أود  أخرى  ومع ذلك  هناك فقرة 

، والتي تقول ، "ألن ابن اإلنسان سيأتي في مجد أبيه.    28-27:  16ونجيب عليها  وهي متى  

"الحق أقول لكم ، هناك من     28لي كل إنسان بحسب أفعاله.  مع مالئكته وسيرّدون بالتا

 في ملكوته". مرة أخرى  
ً
يقف هنا بعض الذين لن يذوقوا املوت حتى يروا ابن اإلنسان آتيا

 منكم الواقفين هنا لن يموت حتى 
ً
هل ترى الكلمات التي يستخدمها يسوع ، فإن بعضا

 إلى امللكوت ، وهو املجيء الثاني
ً
. لذا فإن السؤال الذي يجب أن نطرحه هو تراني قادما

هل كذب يسوع أم أنه قال الحقيقة؟ بالطبع أعتقد أنه قال الحقيقة ، لكن هذا يعني أن 

بعضهم لن يموت حتى يأتي مرة أخرى! هل رأوه أم أنهم ما زالوا يعيشون بعد ألفي عام في  

فيما يتعلق    2:26ن لوقا  انتظار رؤية يسوع؟ مرة أخرى ، الجواب بسيط للغاية عندما تقار 

بقصة سمعان الذي كان ينتظر املسيا ليخلص إسرائيل ، انظر إلى الكلمات الواردة في  

هذا املقطع ، "وقد أعلن له الروح القدس أنه لن يرى املوت قبل أن يرى السيد املسيح ".  

أنت  قال ، "اآلن يا رب ،    30  -29:  2لذا أسألك مرة أخرى ، هل رأى يسوع؟ بحسب لوقا  

 تطلق عبدك لتذهب بسالم ، حسب كلمتك، ألن عيني قد رأت خالصك".
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الجواب هو نعم ال لبس فيه رأى يسوع! فإذا قال الروح القدس أن سمعان لن يرى املوت   

  ، بعض   16:28، فهل هو يقول الحق أم ال؟ بالطبع كان ، كيف نحدد ما قاله يسوع في متى  

 من الروح  الواقفين هنا لن يذوق املوت حتى    نم
ً
 إلى مملكتي؟ كان يسوع ممتلئا

ً
يراني آتيا

القدس أليس كذلك؟ يسوع هو ابن هللا أليس كذلك؟ يسوع جزء من الثالوث األقدس ،  

أن   املطلقة  الحقيقة  ، فقد قال  أليس كذلك؟ بكل تأكيد أن يسوع ال يمكن ان يكذب 

الع وخاصة  النقاد،  أعرف  أنا  األول!  القرن  في  سيرونه  املسيحيين  التالميذ  من  ديد 

" لكن يسوع قال في يوحنا 
ً
، "لذلك  5:19سيقولون ، "لكن يسوع قال إنهم سيرونه حرفيا

 من نفسه  
ً
أجاب يسوع وقال لهم ، الحق الحق أقول لكم ، ال يستطيع االبن أن يفعل شيئا

رة  إال إذا كان يرى اآلب يفعله ؛ ألنه مهما عمل اآلب فهذه االمور يفعلها االبن كذلك. م

أخرى  هل ترى ما قاله يسوع ، إنه يفعل األشياء التي يفعلها اآلب بنفس الطريقة. ضع 

ذلك في اعتبارك عندما ننظر ونقارن ما فعله هللا اآلب عندما نزل هللا في العهد القديم في  

وبالفعل على جبل التجلي رأه بطرس    السحاب وفي الدينونة مثلما قال يسوع إنه سيفعل

 .ا في بهاء مجدهويعقوب ويوحن

ميخا   في  والسامرة    يتكلم عن  4-2:  1نجد  أورشليم  قبل    735عام  والتي حدثت  دينونة 

ْرُض   امليالد خالل اإلمبراطورية اآلشورية "
َ ْ
ُتَها ٱأل يَّ

َ
ْصِغي أ

َ
ْم. أ

ُ
ُعوُب َجِميُعك َها ٱلشُّ يُّ

َ
ِاْسَمُعوا أ

بُّ   ُد ٱلرَّ ّيِ
ِن ٱلسَّ

ُ
َيك

ْ
َول ُؤَها. 

ْ
ْدِسِه.َوِمل

ُ
ِل ق

َ
َهْيك ُد ِمْن  ّيِ

ُم، ٱلسَّ
ُ
ْيك

َ
اِهًدا َعل

َ
بُّ   ٣ ش ا ٱلرَّ

َ
ُه ُهَوذ ِإنَّ

َ
ف

ْرِض،
َ ْ
ٱأل َواِمِخ 

َ
ش ى 

َ
َعل ي  َوَيْمش ِ ِزُل 

ْ
َوَين اِنِه 

َ
َمك ِمْن  رُُج 

ْ
قُّ   ٤ َيخ

َ
ش

ْ
ن
َ
َوت ْحَتُه، 

َ
ت ِجَباُل 

ْ
ٱل وُب 

ُ
َتذ

َ
ف

اءِ 
َ ْ
ٱمل
َ
اِر. ك اَم ٱلنَّ دَّ

ُ
ْمِع ق ٱلشَّ

َ
ِوْدَياُن ك

ْ
ْنَصّبِ ِفي ُمْنَحَدٍر." ٱل

ُ ْ
 ٱمل

يجب طرح السؤال هل نزل هللا هل رآه شعب إسرائيل باملعنى الحرفي والجسدي؟ إذا كان 

َب    ٤٦:٦األمر كذلك علينا أن نجيب على ما قاله يسوع في يوحنا  
ْ

ى ٱآل
َ
َحًدا َرأ

َ
نَّ أ

َ
ْيَس أ

َ
، ل
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َب.  قا
ْ

ى ٱآل
َ
ْد َرأ

َ
ا ق

َ
ِذي ِمَن ٱهلِل. َهذ

َّ
 ٱل

َّ
ل يسوع ما من أحد قد رأى اآلب إال هو! هل كذب  ِإال

  
ً
يسوع أم كان يقول الحقيقة؟ بالطبع هو يقول الحقيقة ولكن املشكلة هي أن لدينا أفكارا

 عندما لم ينزل هللا أبدا في العهد القديم  
ً
مسبقة مفادها أننا يجب أن نرى يسوع حرفيا

زل في دينونة على الناس ، وال ُيرى في  حرفيا. ما قيل في شكل وفكر عبرانيين هو أن هللا سين

يوحنا   في  ورد  كما  بالروح    4:24صورته  يعبدوه  أن  له  يعبدون  الذين  ، "هللا روح وعلى 

 كما فعل املسيح في عام 
ً
  70والحق "ولكن شوهد من خالل دمار املدينة ودينونتها ، تماما

تل  
ُ
ق أورشليم حيث  امليالد ضد خطية  أ  1.1بعد  وبيع  يهودي  من  مليون    100.000كثر 

 عبيدا.  

 

هللا   عن  اإلجابات  كل  لديه  إنسان  يوجد  ال  الفكرة،  بهذه  أختم  أن  فقط  لي  إسمحوا 

، لدي    البعضوالكتاب املقدس. أنا بالتأكيد ال أدعي أنني أعرف كل ش ئ ، لكنني أعرف  

إجابات أكثر من األسئلة اآلن حيث كان لدي قبل ذلك أسئلة أكثر من اإلجابات والوقت  

لكل قارئ جاد أن   املخلصة   دعوتي لكن    ن أسئلتك الكثيرة كفيل بأن يظهر لك اإلجابة ع

 .  ال يتوقف عن البحث مهما تقدم به العمر

أعتقد أن الوقت قد حان لكي تبدأ الكنيسة املسيحية اليوم ، بغض النظر عن تقسيم  

الطوائف علينا أن نفتح أعيننا ونرى كلمة هللا في شكلها الحقيقي. إنها كلمة هللا املوحى بها.  

 لنا ، إنه كتاب مكتوب من أجلنا! إنها الكلمة املوحى بها التي يمكننا إن
ً
ه ليس كتابا مكتوبا

 أن نستمد منها كل الحكمة لنعيش هنا على األرض في سالم وهناك في األبدية في فرح ابدى

تكون شركتك عميقة مع صاحب   فكيف  بالكتاب  كانت معرفتك سطحية  أذا  صديقى 

ل يسوع املسيح على رسل الكنيسة األوائل واملؤمنين الذين  نشكر هللا من خال  الكتاب،
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نائمين على   ، وكنا 
ً
الكنيسة املسيحية راكدة لفترة طويلة جدا أكتافهم. ظلت  نقف على 

عجلة القيادة بينما يسخر غير املؤمنين واملعتقدات األخرى من معتقداتنا ألننا ال نملك  

املسيحية ل أن  أعتقد  انتقاداتهم.  املسيح  إجابة على  أن  وأعتقد  الوافية،  اإلجابات  ديها 

حقق كل األشياء، وأعتقد أن الشيطان قد ُهزم ، وأعتقد أن الكنيسة هي تحقيق ما كانت  

على   يزال  ال  أن هللا  أعتقد  البداية.  في  لها  قطعها هللا  التي  الوعود  في  تنتظره  إسرائيل 

يحكم هنا على األرض العرش، وأعتقد إننا في عصر العهد الجديد حيث يحكم يسوع و 

قبل  يتدهور من  املسيح وهو  ورؤية عمل  لقد سئمت من سماع  السماء.  في  يفعل  كما 

 املسيحية الحديثة بسبب افتقارها إلى االهتمام واإليمان والبحث والدراسة.  

أناشد الخدام وجميع املؤمنين باملخلص يسوع املسيح أن يقرأو الكتاب املقدس ويدرسوا 

جعلك تشعر بالدفء والغموض في الداخل كمعرفة سرائري بل الكتاب  باهتمام، ليس لت

ينير الذهن ويجدد الحياة إذا تم قراءته بعيون مفتوحه، ولكن لتعلم ما قاله يسوع أثناء  

طرح األسئلة البسيطة التي يجب أن نسألها عندما نقرأ أي سفر ... من وماذا وأين ومتى  

 وملاذا وكيف.

 أن تكون 
ً
، "كن مستعًدا    3:15بطرس    1مستعدا كما يقول بطرس في    أطلب منك أيضا

 دائًما لتقديم إجابة لكل رجل يسألك عن سبب الرجاء الذي فيك". 

تم تحديد الهوت العهد من قبل بعض املصلحين )على سبيل املثال ،زوينجلى، كالفين ،  

ا القرن  في  إنجلترا  في  الكاملة  املنهجية  تأخذ شكل  بدأت  لكنها  في  وكثيريين،  لسابع عشر 

إقرار ايمان او اعتراف ويستمنستر ، في كتابات روبرت رولوك ، وويليام أميس  وفي هولندا 

إنها محاولة إليجاد مبدأ موحد بين  تحت قيادة يوهانس كوكيوس وهيرمان ويتسيوس. 

، فإنه يكتسب سلطة   أنه قد نجح  إليه على  ُينظر  القديم والجديد. وبقدر ما  العهدين 
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أذهان أتباعه. يجد الالهوتيون املنادين بالهوت العهد أنه يتكون من عهدين )في كبيرة في  

بعض األحيان ثالثة( يؤمنون أنهما يحكمان كل تعامالت هللا مع البشر. أولهما )بالترتيب  

االتفاق الذي تم التوصل إليه في األبدية بين األقاليم األولين   -املنطقي( هو "عهد الفداء"  

وفير الخالص للخطاة. هذا العهد هو الثالث االختياري في النظام. والثاني  من الثالوث لت

في جنة   آدم  في عالقات عهد مع  الذي يعلم أن هللا دخل  "ميثاق األعمال"  هو ما يسمى 

 عدن. الثالث )واألكثر أهمية للنظام( هو "عهد النعمة". 

عد خطية آدم. يعّرفها هذا هو في األساس العهد الذي قطعه هللا مع اإلنسان الساقط ب

باملر روبرتسون بأنها "عالقة هللا بشعبه بعد سقوط اإلنسان في الخطية. منذ أن أصبح 

اإلنسان غير قادر على صنع األعمال املناسبة إلستحقاقه الخالص و تم فهم هذه الفترة  

مع   تعامالت هللا  لنا كل  إنها تشرح  أساس ي   بشكل  نعمة هللا  أنها خاضعة لسيطرة  على 

 املختارين )مباشرة( وغير املختارين )بشكل غير مباشر( على حد سواء.   -الناس 

علن أن هذا العهد يحكم ويؤهل ويحد من      :عن مفهوم العهد    كتب فريد لينكولن 
ُ
لقد أ

جميع معامالت هللا مع البشرية من السقوط إلى نهاية الزمان. إن مفهومهم عن التدبيرات  

هو أنها مجرد "طرق مختلفة إلدارة" عهد النعمة. لذلك على الرغم من كثرة النصوص التي  

"ال مع  مباشر  تناقض  في  موس ى  لشريعة  القديم"  "العهد  في  تضع  للنعمة  الجديد"  عهد 

 واآلخر أبطله إرميا 
ً
- ٧: ٨؛ عب  ٣٤-٣١: ٣١املسيح ، مما يدل على أن أحدهما كان فاشال

، إلخ( ، من أجل الحفاظ على االستمرارية غير املنقطعة لعهد النعمة ، يضطرون إلى   ١٢

 
ً
 من املوقف غير الكتابي والذي ال يمكن الدفاع عنه بالقول إن ناموس موس ى كان جزءا

الناموس   تحت  اإلنسان  بين  الحيوي  باالختالف  االعتراف  رفضوا  أن  بعد  النعمة.  عهد 

واإلنسان تحت النعمة ، وهو االختالف املبين على نطاق واسع في الكتاب املقدس ، يرفض 
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معلمو العهد بطبيعة الحال فكرة كون اإلنسان بغرض اختبار خضوعه إلرادة هللا ، تحت  

 ن النعمة في القرون التي سبقت عهد سيناء .أي مسؤولية تختلف ع

ذلك  رؤية  يمكن  صلح. 
ُ
امل املؤمن  فكر  تسود  التي  الكبيرة"  "الفكرة  هو  النعمة  عهد  إن 

أو    ، باملاض ي  معنية  كانت  سواء   ، كتاباتهم  في  "العهد"  عبارة  بها  تظهر  التي  بالطريقة 

العهود هي في الواقع عهد  الحاضر ، أو املستقبل. يوضح روبرتسون عدة مرات في كتابه أن  

واحد، باإلضافة الى ذلك فإن العهود الكتابية مثل العهود اإلبراهيمية واملوسية والداودية  

، من  أكثر  الفداء )أي النعمة(" حتى نتمكن من رؤية هذا بوضوح  ، تندرج ضمن "عهد 

يفسر الضروري إلقاء نظرة على كيفية عمل العهد. يتحكم مفهوم النعمة الطريقة التي  

 بها الالهوتيون  العهد  في الكتاب املقدس.

 الخالصة: 

عهد النعمة يشير الى االعالن التدريجي الفداء اإللهي الذى تم فى املسيح وهذا يؤدي إلى  

إنكار الهوت التدابير السبعة وعملية الخلط بين إسرائيل والكنيسة. يرى الهوتيين العهد  

ملتسق في الكتاب املقدس والذي يعطي استمرارية  أن "عهد النعمة" هو املبدأ الوحيد وا

 والنظامي الهوت الكتاب املقدس أى دراما القصة الكتابية. 

 كما تعلم التدبيرية ويؤكدون إأى دراما القصة الكتابية. إنهم يكرهون ما يعتبرونه  
ً
نقطاعا

رة فى  بتعليم طرق مختلفة للخالص وكلها تؤدى الى شخص املسيح كأعالنا نهائي، والخطو 

التيار التدبيري بأنهم مشغولون بتحويل الوعود األخروية للعهد القديم إلى أمة إسرائيل  

 وهذا يتعارض مع النظام الكلى لفكر الكتاب املقدس فهو ال يميز بين شعب واخر  
ً
حرفيا

 بل الكل في املسيح لهم نفس مزايا رعية بيت هللا. 
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علم األمور األخيرة، أي دراسة نهاية    هناك قدر هائل من الجدل واالرتباك حول مسائل

انتشار  األفكار  مدارس  أكثر  من  اثنان   األزمنة. 
ً
األخرويات    ا وعلم  العهد  الهوت  هما 

 التدبيرية. 

. هذا ليس سببا لالنقسام بين  مستقبليةمسألة األخرويات هي قضية ثانوية، أو قضية  

 املؤمنين. يمكننا أن نتعبد مع
ً
 حتى لو اختلفنا بين الهوت العهد والالهوت التدبيري.  ا

كل ما يهم هو أن املسيح سيعود من أجل أطفاله    -ألنه في النهاية ، ال يهم من هو الصواب  

العهد والعقيدة التدبيرية  الهوت  وسيدين األحياء واألموات. سوف يتمسك كل من أتباع  

قط ألننا نختلف في املسائل الصغيرة ال  بأن الخالص هو باإليمان وحده باملسيح وحده. ف

 و   صحيح العقيدة   حدهماإيلزم اعتبار  
ً
هذا ال   ! وتبدأ محاكمات االيمان بيننااآلخر زنديقا

حتى   احب  الذى  يسوع  نتبع  حقيقيين  مسيحيين  نكون  ان  علينا  املسيح  بكنيسة  يليق 

 املنتهى. 
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 الخاتمة

تكون   لتحقيقى    مسيحيلكى  أهمية  العهد    فهم هناك  مع  الهوت  العهد  عالقة  وتعيش 

و املسيحاملسيح  كنيسة  أقول    ،في  املقدس وبكل وضوح  للكتاب  السليم  التفسير  أليس 

 لدحض تعاليم   ، واالعتماد على عمل الروح القدساألدوات الصحيحة  باستخدام  
ً
كافيا

وجودنااليدولوجية؟   من  والهدف  القصد  عن  بعيد  املسيحية  الكنيسة  تأخذ  ا والتي 

هو  و الهوت العهد    ويستطيعمفكك    فكرى يقترن بنظام    األيديولوجيكمسيحيين فالفكر  

املتناغمة  األنظمة  امامه  أحد هذه  أن يقف  و املتماسكة  الوقت  ،  تكمع  شف ما  تسوف 

التي تأخذك في تحيز    التدبيريةأفكار  في تحدي  للحياة املسيحية  يمكن أن يقدمه كمنهج  

   .لشعب العهد القديم على حساب العالقة مع الكنيسة

 إلى وحدة  
ً
، كلمة تشجيع وتحذير لنا نحن املؤمنين لنكون أمناء "حتى نصل جميعا

ً
أخيرا

، محمولين بكل رياح   ،اإليمان ومعرفة ابن هللا
ً
أنه ال ينبغي لنا بعد اآلن أن نكون أطفاال

ولكن علينا التكلم بالحق في املحبة، لننمو في كل ش يء إلى الذي    االعقيدة التي تهب علين

)أف   املسيح  شخص  أي  الرأس  سواء   (15-13:  4هو  املؤمنون  يعمل  أن  يمكن  كيف 

 بروح الحب واألحترام
ً
 .بالهوت بالعهد أو التدبيرية معا

أليمان  هذا الكتاب هو محاولة أن نستعرض كل اآلراء وال ننس ى إننا متفقين في أساسيات ا 

املسيحى ربما نختلف حول التفسير ولكن نؤمن بكلمة هللا وفداء الرب يسوع وإنه في يوم  

 في السماء سواء عهديين أو تدبيريين وال ننس ى أن  
ً
داخل    الفريقينمن األيام سنكون معا

ما بعد الحداثة والتيار العاطفي وحركة أفكار  بمفردهما في معارضة   اقفيالعالم املسيحي  

لنعيش الحياة    انجيل الرخاء ويرجى أن يكون إستمرار التعاون على أساس املحبة واألحترام 
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 !! أتمنى أن تكون  املسيحية كما ينبغي أن تكون 
ً
، فبعد كل هذا عرفت كيف تكون مسيحيا

 لك لتدخل في عالقة العهد التي تجعلك جزء من  
ً
عظم قصة  أأفكار هذا الكتاب محفزا

 إللهي وفدائه للبشرية. في الوجود قصة الحب ا

 القس رفيق إبراهيم  

 ٢٠٢١ينايركاليفورنيا 


