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   مقدمة عامة للكتاب

ضمن أغراض هللا إلتمام مشروع  إسرائيلعلى مدار تاريخ الكنيسة املسيحية، كانت مسألة مكانة 

معظم املسيحيين وكنائسهم موقفهم   حتى األن لم يحدد ملاذا  والسؤال    ،الفداء ذات أهمية خاصة

هل نتيجة عدم فهم أم نتيجة جهل بالدراسات الكتابية أم   الحديثة الدولة    إسرائيلفيما يتعلق ب 

   ؟نتيجة إختراق للفكر اليهودي للكنيسة املسيحية 

واألجابة على هذا السؤال  هو الهدف من هذا الكتاب وهو محاولة لطرح وجهات النظر املختلفة 

العالقة  كتابى من منظور إنجيلى مصلح، مع العلم إن    ن واملتصارعة من أجل الوصول الى رأى متواز 

  عاطفي بين املسيحيين على مدار تاريخ الكنيسة. في و   فكرى   مصدر جدال  إسرائيلبين الكنيسة و 

نتقادات من جانب  إإلى    سرائيلاملؤيد إل الشائع    السنوات األخيرة تعرض املوقف اإلنجيلي التقليدي  

نهج أكثر دقة  مو الهوتى إصالحي  الذين يدعمون القضية الفلسطينية، ويدعون إلى منظور جديد  

أن أرض   يعتقدون  الذين  املسيحيين  بحكم هللا   إسرائيلمن قبل  اليهودي  للشعب  ا  ملك   
ً
لى  طبقا

 . العهود والوعود 

من    اإلنجيليين  املسيحيين  موقف  هو  ما  وهو  الكتاب  لهذا  الرئيس ى  السؤال  عن  اإلجابة  لكن 

إسرائيل االن؟  تحتاج ان نفهم تشعب اآلراء الالهوتية وكيف تعاملت الكنيسة معها عبر تاريخها 

 لذلك إن عملية فض االشتباك تحتاج عرض تاريخي والهوتي ملجمل اآلراء. 

الالهوتي  لقد   الفكر  مهمان  زلزاالن  إحداه املسيحى  هز  الثانية  العاملية  الحرب  مسألة  م بعد  هي  ا 

ب للكنيسة في إطالق    الهوتيةالاملسؤولية   بالهولوكوست)  املحرقةالتصريح  محاولة    أى  التي تسمى 

 ل الزالز .  (العاملية الثانيةالنازية إلبادة اليهود في جميع أنحاء أوروبا خالل الحرب  الجيوش األملانية  

اليهودية الدولة  مشكلة  هو  تم  اآلخر  الشعب  حدثت  .  م1948تأسيسها  التى  أن  حقيقة  مواجهة 

 الزالزل الذى حدث فى عام    اليهودي قد نجا،
ً
وهو إعتراف    2019فهل من إستمرار للوعود لهم  واخيرا

تم اعالن صفقة القرن    2020ه  اإلدارة االمريكية بعاصمة إسرائيل وهى أورشليم القدس، وفى سن
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بين إسرائيل وأمريكا والتي اثارت ردود فعل ترفض هذه الصفقة من طرف واحد وصدرت بيانات  

 من بعض الكنائس ترفض هذه الصفقة على أساس عدالة الشعوب وتقرير مصيرها. 

 بعد ، لكنه ال يزال مخلص إسرائيل يعزل أن هللا لم  حتمالبعد هذا أصبح التفكير فى إ
ً
  تى د الو للوع  ا

وهذا التفكير الالهوتى أثار الكثيرين وكان    قطعها مع إبراهيم وتتضمن تمكين الشعب من االرض 

هناك ضرورة للبحث عن اإلجابة عن هذه التساؤالت من جديد وفى هذا الكتاب نحاول اإلجابة على  

 كثير من التساؤالت أهمها:

 ؟ في العهد الجديد تهاكنسية ومكان الهوية  ( ما1 

 ؟بعد صلب املسيح وقيامته في تاريخ الخالص  إسرائيل( ما الدور الذي تلعبه 2 

بطريقة متوازنة ال تتجنب التوتر    بين الكنيسة وإسرائيل( كيف يمكن أن تصف العالقة الكتابية  3  

عرض وتحليل أهم  وسوف نعرض بانوراما تاريخية و واإلرادة الحرة؟  بين عقيدة االختيار  املنطقي  

واالحداث  بعد  األراء  الحرب    الهولوكوست  محرقة  ما  في  النازي  النظام  من  اليهود  إبادة  )محاولة 

الشعوب  تعاطف  لكسب  إسرائيل  منها  إستفادت  القضية  هذه  ان  نعرف  وكما  الثانية(  العاملية 

 ودعمها بشكل مباشر مما ساعد في تأسيس دولة إسرائيل الحديثة. 

 ئيل هي إتمام للوعد اإلبراهيمي ؟ ( هل دولة إسرا4

 ( كيف يفكر املفكرين ورجال الدين اليهودى واإلسالمي واملسيحي في هذه القضية؟ 5

 نحو سالم املدينة ؟ 6
ً
 عادال

ً
 ( كيف نستطيع أن نجد حال

العالقة  مفهوم  التعامل مع    كل هذه األسئلة وأكثر نحاول اإلجابة عليها بالتفصيل، لذلك نجد إن 

الك و بين  ولكن  إسرائيل نيسة  الدراسة  من  كثير     تحتاج 
ً
تقريبا الكنيسة  وثائق  جميع  من    -   تتفق 

 على أمرين:   -خلفيات تاريخية الهوتية متنوعة 

لم   النازي  النظام  خالل  النازي   دعوتها  اإلنجيلية  الكنائس   تصعدأ(  النظام  نجد   ملناصرة  لكننا 

والذى تم إعدامه من قبل النظام النازي ألجل   تضحيات كثيره مثل املفكر الالهوتى ديترتش بونهوڤر
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 لقد ، و آرائه الالهوتية املعارضة للفكر النازي في ذلك الوقت ولعدم تأييده للنظام
ً
تحملت    تاريخيا

 ت عن ذلك. فيما بعد مسؤولية عما حدث وتاب الكنيسة 

 املختار ! األن هل هو شعب هللا  ب( من الضروري مراجعة نظرتنا الالهوتية تجاه الشعب اليهودي 

 ام هي مجرد دولة إستعمارية مثل باقي الدول في التاريخ العاملي؟ 

السؤال فنجد الكثير من اإلجابات على هذا  هناك  الفكر   بال شك  الحديث ومع ظهور  التاريخ  في 

 التدبيري كوجهة نظر شعبية في علم األمور األخيرة )األ 
ً
في كنائس أمريكا وإقامة    خرويات( خصوصا

الالهوتي عن هدف هللا إل 1948في عام    رائيلإسدولة   السؤال  بعد    سرائيل، أصبح   .
ً
إلحاحا أكثر 

 قضية العالقة بين الكنيسة و 
ً
من جديد بالواقع املحزن ملعاداة   إسرائيل الهولوكوست تأثرت أيضا

الذي يزعم البعض  وهذا أكثر تحدى للكنيسة في الغرب والشرق و للصهيونية  السامية او الترويج  

الفكري   نإ التيار  الحقيقة    هذا  ولكن  املنشأ  مسيحي  الهوت  إلى  املفكرين  ن  إ ينتمي  من  البعض 

منذ زمن  كانت وما زالت وبدأت  الصهيونية ومحاولة تهويد الكنيسة  األفكار  مخترق من    يينالالهوت

 لكن اباء بعيد و 
ً
  إلى سعى يو أنادى ي فيهم منتجد  نأال يمكن   الكنيسة وكل مفكريها امللتزمين كتابيا

 . شعب مهما كان أىانتشار فكر متطرف او سيادة الظلم على 

، نحتاج أن نبدأ بفهم واضح لآلراء في مسارها السليممن أجل توجيه مناقشة هذه القضية الحرجة   

ه وتوضيح هذه اآلراء ل الرئيسية حول هذه املسألة التي يتم تمثيلها اليوم داخل الكنيسة املسيحية

وهو عرض لكل اآلراء الالهوتية  دراك تنوع املواقف  إفي اإلجابة على السؤال فحسب بل    ليس    أهمية

 . يسرائيلاإل والفكرية والسياسية على الساحة الخاصة بقضية الصراع العربى 

املتوازن نعرض الرأي والرأي املقابل ونحاول ان نساعد القارئ ليختار الفكر  في هذا الكتاب سوف   

سليمة والتي تنادى بالفصل بين النبوات    reformation  حةصل  الكتابى املبنى على عقيدة كتابية م  

 وبين الدولة الحديثة االن.  املسيانية والتي تحققت في املسيح
ً
 فعليا

ال وذات سياق تاريخي محدد و متشعبة ومترابطة  لألرض ت بعودة رجوع الشعب ان النبو إالحقيقة  

ن كل ش يء صار في املسيح  أن نطبقها على هذا العصر الن سياقها كان مختلف وكانت تعنى  أينبغي  
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باملعنى الروحي وليس الحرفي فالدعوة   جميع النبوات والعودة ألرض الراحة 
ً
وفيه تحققت روحيا

"اليوم    صبح هو الطريق والحق والحياة وهو الذى قالأللراحة هي لجميع الشعوب وفى املسيح الذى  

)لو    قد مسامعكم"  في  املكتوب  هذا  رؤيتنا  21  –   16:  4تم  الكتاب  هذا  في  نستعرض  وسوف   )

 .الالهوتية من خلفية كتابية مصلحة متوازنة 

الالهوت.  تجاه  كره  لديهم  يكون  أن  أو  ودراسته  الالهوت  من  املسيحيون  يخاف  أال  يجب  لذلك 

 البحث حول   هميةألكن هذا ال ينفي  مور فكرية جافه أو "غير روحانية ".  أ الالهوت ليس بالضرورة  

املفاهيم واالعتبارات الالهوتية الحقيقية التي تسعى إلى توثيق الكتاب املقدس والفهم الروحي عبر 

 .تاريخ الكنيسة

من خالل  تحليل النظم الالهوتية التي تسود اليوم من املهم أن نبقى موضوعيين قدر اإلمكان، ال 

ما يعتقده   تحريف  الشعوب نريد  اللوم على  وإلقاء  نريد االنخراط في جدال ال يفيد  اآلخرون وال 

 .املسيحية التي لها آراء الهوتية مختلفة عنا

أنظمة الهوتية   في  يشتركون  املقدس  بالكتاب  الذين يؤمنون  الحقيقيون والصادقون  املسيحيون 

 "شطب شخص ما" ووضعه في قائمة الهراطقة وننكر
ً
أنهم أخوتنا فى املسيحية   مختلفة. ال نريد أبدا

أن   شريطة  عنا،  مختلفة  بطريقة  يفكرون  او  معتقداتهم"  "نظام  فى  خاص  بنظام  يؤمنون  ألنهم 

أو   الفكر  توحيد  ليست  املسيحية  الوحدة  باإليمان.  استقبلوه  وقد  املسيح  هو  يسوع  أن  يدركوا 

الفهماأل  أو  اآلراء  تنوع  من  الرغم  على  الحب  وحدة  إلى  نسعى  أو    يديولوجية.  الكتابى  التفسير  أو 

 الالهوتية.او النظم في الهياكل  تالتفسير الالهوتي فوحدتنا في املسيح وليس

)نحو سالم املدينة( ، سننظر في النظامين الالهوتيين الغالبين في الالهوت املسيحي   في هذه الدراسة

العهد   )الهوت  اليوم  التدبيرى   Covenant Theologyاملحافظ  الفكر   Dispensationalوالهوت 

Theology   آخر هو )الهوت مركزية املسيح 
ً
 الهوتيا

ً
(  Christocentric Theology( ، ثم نقترح تفسيرا

عن  يتحدث  العهد الجديد واملهم في هذا املوضوع أن  لتجنب بعض املشكالت التي يقدمها اآلخران.  
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الى كل وجهات النظر   وسوف نتطرق العالقة بين الشعب اليهودي والكنيسة بطريقة فريدة وعميقة  

 حول هذا املوضوع. 

 

 covenant theology :الهوت العهد

 االبدية                            عهد ادم     عهد نوح  عهد إبراهيم   عهد موس ى   عهد داود  عهد النعمة                                                                عهد االعمال

 الخالص باملسيح                                                                                                                                                    

 النه عهد الهى ال يتغير بمرور الزمن -1
ً
 معروف بعهد النعمة اجماال

 شعب هللا املفرز واملختار عبر التاريخ هم أبناء ملكوته  -2

 هناك اتفاق ووحدة بين شعب هللا وعالقته بالكتاب املقدس   -3

 

 dispensational theology :الالهوت التدبيرى 

 امللك األلفى                                         االبدية    الضمير   الحكم البشرى    الوعد    الناموس                                                                             النعمة    لبراءةا

 الخالص باملسيح                                                                                                                          

 يقسم التاريخ الى مراحل مختلفة للتعامالت اإللهية مع البشر  -1

 يقسم بين الكنيسة وإسرائيل   -2

 ال يوجد شروط او حدود للعهد مع إسرائيل فهى مستمرة. -3

 

 christocentric theology :مركزية املسيحالهوت 

 االبدية                                    جديد                         عهد  عهد قديم                                                                                                                 السقوط 

 الخالص باملسيح                                                                                                                                   

 النبوات املسيانية أى الخاصة باملسيح تحققت في املسيح -1
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 ( كل األنشطة اإللهية تتمركز في املسيح )منه وبه وله كل األشياء -2

ونجد  بالوعد بالخالص بعمل املسيح  بعد سقوط ادم وحواء هللا يتعامل معنا إلجل الفداء   -3

العهدين  ذلك   من  كل  يتغير  في  ال  املسيح  فالهنا  الى  يشير  القديم  العهد  ان  بينهما  الفرق 

وَهابالنبوات) ر 
َ
ظ
َ
يٍد ن ْن َبع   بينما في العهد الجديد تم تحقيقها  بشكل واضح. 12:11( عبر  َبْل م 

سيتم طرح و   بالضرورة بعض النقد لألنظمة الالهوتية السائدة وافتراضاتها نتناول في هذا الكتاب  

مع العلم  .  الالهوتيين حول العالمكبر  أمن    ات إجاب  وسنعرض   كل نظام الهوتى  أسئلة حول مفهوم

بصراحة   ولكن  الالهوتية  النظم  هذه  لتدمير  نسعى  ال  هو  نحن  والسؤال  الهدف  لالستفسار 

بين مؤيديها مع الفروق    إن واملواجهة. من حيث   لها  لها اختالفات ال حصر  هذه النظم الالهوتية 

الدقيقة في التفسير املختلف ، يجب أن نحاول تحليل النظام الشامل وتبسيط القضايا املعنية  

أن الفهم  دون  معقدة صعبة  او  للغاية  مبسطة  مهمة سهلة!إ   ،  تكون  ليست  نهاية    نها  في  حاولنا 

ن نستعرض اهم املصطلحات الالهوتية والكتابية باللغة اإلنجليزية مع ترجمتها وشرحها  أالكتاب  

العمل   هذا  من  منصة  أونود  بمثابة  يكون  و ن  العربى بحثية  الصراع  مجال  في  للباحثين  فكرية 

 .ي وعالقته بالفكر الالهوتى املصلحسرائيلاإل 

 الفكر التدبيري: تدبير الكنيسة يختلف عن تدبير امللك األلفى 

أن   الرغم من  الحرفيعلى  املجئ     فكر 
ً
نسبيا نظر جديدة  األلفية هو وجهة  الالهوت   قبل  تاريخ  في 

ل بل هيمن  سرائيلاملسيحي ، فإن موقفها من غرض هللا الخاص إل 
ّ
النقاشات األخيرة    على  قد شك

لدى هللا شعبان متميزان:  بمعنى ان    .إسرائيلبين املسيحيين اإلنجيليين حول العالقة بين الكنيسة و 

 (الكنيسة)وشعب سماوي    (  إسرائيل)شعب دنيوي   
ً
، الفكر التدبيري  dispensationalism لـ  . وفقا

 هللا فترة يعلن  . خالل كل  عهود متعاقبة أو  تدبيرات  يدير هللا مسار تاريخ الفداء عن طريق سبعة  

هللا له غرض منفصل وطريقة    ويعلم هذا الفكر ان  ،لبشر بإفصاح واضح عن إرادتهعن نفسه ل

بمعنى  الكنيسة ،    في عصر، أي    خالل الحقبة الحالية  إسرائيل مميزة للتعامل مع شعبه الدنيوي   

"بتعليق"  ان هللا   الخاصة إل برنامجه و قام   تجم إوتحويل    سرائيلأغراضه  إلى  الشعوب ينتباهه  ع 

املسيح لجميع ال  واالمم إنجيل يسوع  أي    عالم،من خالل إعالن  في  املسيح  ذلك عندما يعود  ومع 
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  سرائيل برنامج هللا الخاص إل العظيمة، سوف يستأنف  الضيقة  سبع سنوات من  اللحظة قبل فترة  

املستقبلي ململكة األلف سنة على    عداد هذه مقدمة لبدء االست  الضيقةستكون فترة  مرة أخرى و 

التي ستو   األرض  الفترة  األلفية  وستحصل شعبه األرض ي     سرائيلخاللها وعود هللا إل   تحققتمثل 

املإسرائيل   نهاية  في  فقط  متميز.  حرفي  إنجاز  أخير لك  على  املسيح  سيهزم   ،   األلفي 
ً
أعدائه    ا كل 

 .النهائية  وستكون الدينونة 

قر بأن الجميععلى الرغم من أن     بواسطة يخلصون باإليمان     األممسواء اليهود أو     هذا الفكر ي 

والكنيسة    إسرائيليسوع املسيح  إال أنه يحافظ على تمييز واضح ودائم بين  هو الرب  وسيط واحد   

لم يتم الوفاء بوعود العهد القديم من خالل تجمع كنيسة  ويعلم بإنه حتى األن  ،ضمن مقاصد هللا

 
ً
عرقيا متمّيز  أرض ي   لشعب  الوعود  هذه  عطى 

 
ت األرض.  بين جميع شعوب  من  املسيح    هو   يسوع 

ستغناء عن اململكة التي تتبع اإلنجيل  خالل األ   منبطريقة حرفية  أال  ، ولن يتم الوفاء بها  إسرائيل

 أى الكنيسة.   إلنجيلالحالي ل

 )الكنيسة وإسرائيل(   هللايتعامل مع  شعب واحد  الهوت العهد أى  النظرة التقليدية املصلحة:  

والكنيسة ، فإن الالهوت اإلصالحي التاريخي يصر على وحدة    إسرائيل  بينالحاد    فصلعلى عكس ال

رئيس العهد وممثل الجنس البشري في الخطية    آدم    سقطعبر التاريخ. عندما    فدائيالبرنامج هللا  

(. بحكم خطية آدم وآثارها على 21-12: 5عرضة لإلدانة واملوت )رومية و أصبح جميع البشر  مثله  

 .ثة من الطبيعة الفاسدةالعنة الشريعة والور لح كل الناس خاضعين  الجنس البشري بأكمله، أصب

 
ً
السقوط  حادثة  هللا عهد النعمة بعد    لقد اسس للتفسير اإلصالحي التقليدي للكتاب املقدس،    وفقا

مع نفسه. في حين أن عهد النعمة يدار بشكل    واالتحاد إلى الشركة    البشريةالستعادة  والهدف هو  

منذ أدم تصديقه الرسمي  إعالنه و متنوع على مدار تاريخ الفداء ، إال أنه يبقى في جوهره من وقت  

الزموإعالنه   في ملء  املسيح  إبراهيم حتى مجيء  في جميع  ا مع  ،   املراحلن.  النعمة  لعهد  املختلفة 

ع املسيح ، الوسيط الوحيد لعهد النعمة ، الذي يتلقى  يستعيد هللا شعبه من خالل اإليمان بيسو 
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وف، الالهوت  هبيركلويس  املؤمنون من خالله هبة الحياة األبدية ويستعيدون الشركة مع هللا الحي )

 ( 293النظامي ص 

الوعد الذي  ،  والكنيسة  إسرائيلفي الفهم اإلصالحي لتاريخ الخالص ال يوجد فصل نهائي بين  نجد  

أي أنه سيكون    (17؛    15؛  12)تك  التصديق الرسمي على عهد النعمةاإلعالن و اهيم في  قطعه هللا إلبر 

جد تحقيقه في  ن،  تتبارك" فإن جميع عائالت األرض سوف كثير من األمم وأنه في "نسله  لجمهور  أب 

الحقيقية ، وكل    إسرائيليسوع املسيح. البذرة املوعودة إلبراهيم في عهد النعمة هي يسوع املسيح ،  

في كل مرحلة هم أبناء  إليه ، وبالتالي ورثة العهد  به ويعودون  متحدون فهم  من خالل اإليمان  ش يء  

(. من وجهة النظر اإلصالحية ، فإن إنجيل يسوع املسيح يفي مباشرة بوعود 29،  16: 3)غل  العهد

بل  متميزين ؛   والكنيسة ليسا شعبين إسرائيل،  االمم عهد النعمة لجميع املؤمنين ، سواء اليهود أو

كي  و كهنوت مل   -مختار  جنس "  ويصفها الكتاب املقدسالحقيقية هلل    إسرائيلباألحرى  الكنيسة هي  

وهذا ينطبق على كل شعب هللا )ملكوت هللا( عبر    .(9:  2بطرس    1" )اقتناء  شعب    -أمة مقدسة    -

 كل العصور اإلنسانية. 

 

 

 

 

 

ن نفهم ان الكنيسة جزء من مشورة هللا األزلية. إنها موضوع مشغولية هللا في الوقت الحاضر  أالبد  

الدهور   في  الكنيسة  تسود  )أفسسوسوف  رأسها7:2اآلتية  املسيح  و وهو    (  زاويتها  هو  حجر 

ذلك   من  أهمية  أقل  الكنيسة  تكون  أن  يمكن  فال  فيها.  الرئيسية  جملة  الشخصية  ليست  وهى 

( من يجهل طبيعة الكنيسة الحقيقية يجهل خطة هللا 22 - 20:2)أفسس اعتراضية في تاريخ الفداء 

الكنيسة 

 المنظورة

الكنيسة 

غير 

 المنظورة

 ملكوت للا 
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 من عناء التفكير إذا نظرنا الى ربما  و   بلالحاضر واملستقو الرئيسية في عمله في املاض ي  
ً
نستريح قليال

وجه نظر جون كالفن حول مفهوم امللكوت إنه يشمل الكنيسة املنظورة والغير منظورة وبحسب  

نظورة على انه ش ئ وهمي أو  املكنيسة غير  مفهوم الال نفكر في    أنينبغي علينا  جون كالفين   الهوت 

  إلالوعي الغير مرئّية بل  كائنات تعيش في الخيال فى منطقة ا
ً
ن الكنيسة غير املنظورة موجودة وجودا

 فى داخل الكنيسة املنظورة حتى وان كّنا ال نراها
ً
 . جوهريا

شرح املنظورةالكنيسة    مفهومكالفين    لقد  الكنيسة    إنها  غير  داخل  جوهري  وجود  موجوده 

  غير املنظورة جعل الكنيسة  وهو    نظورةاملن هذه هى املهمة الرئيسية للكنيسة  نادى بأو   ،املنظورة

كان السؤال  الى السماء لقد  يسوع  الرب  ذلك؟  عند صعود  ب . ماذا كان يعني  ومعلنه للجميع  مرئية

عندما سألوه:  هل ستعيد امللك إلسرائيل ؟  منه قبل مغادرته هذا العالم    واطلب منهإاألخير للتالميذ  

إلى    ب "يا ر  او بمعنى اخر سوف تفعل ذلك عندما ستعود   ؟إسرائيلهل في هذا الوقت ترد امللك 

الرب   إجابة  كانت  لقد  ؟  أن اآلب قد قاطعة  يسوع  ثانية  تعرفوا االزمنة واالوقات  أن  لكم  ليس   :

السلطة   تتلقوا  سوف  ولكن  سلطته  فى  عليكم، والتفويض  حددها  القدس  الروح  يحل  عندما 

 وتكونوا لي شهو 
ً
   –  8-7: 1أع  -وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقص ى األرض  أورشليمفي  دا

 
ً
   االعالنما يساء فهم هذا  غالبا

ً
الذي أدلى به املسيح ألن لدينا املصطلحات املسيحية املعرفة سابقا

  !   ذهانناأفى 
ً
، ماذا يعني أن يشهدوا؟" الجواب بطبيعية وبتلقائية سيكون هو ان  إذا سألت مسيحيا

ليس   املسيح املخلص وهذا   معنى  نقول لشخص اخر رسالة حول 
ً
تماما لأل كاذب  يا  هناك   سف، 

الشهادة للمسيح تعنى الكرازة كثرة التكلم بمفهوم احادى عن من ترسخ في الذهن املسيحى تعريف 

! والسؤال الشهير هل قبلت املسيح مخلص شخص ى لك ؟ هل األمور  الكالم عن املسيح  أى الذهاب و 

  ، أشكال الشهادة ولكنها ليست الشكل الوحيد  أحدهو  إن الكرازة بالكالم  الحقيقة  بهذه البساطة !!  

واضح   ش يء  جعل  هو  الشهادة  من  الجميعأفالغرض  املغير   مام  وجودنا  بواسطة  للجميع  معلن 

 فى حياتناهل صار م والفاعل والسؤال االن 
ً
 ؟ يستطيع بسهولة أن يراه االخرون سيحنا واضحا

 "  3:  2أفسس    يعلن الكتاب املقدس  فى  كلنا فاسدين،الحقيقة إننا  
ً
ْيضا

َ
ْحن  أ

َ
يَن ن ذ 

َّ
َنا    ال

ْ
ف َصرَّ

َ
يعا ت َجم 

نَّ 
 
َوك  ، ار 

َ
ك
ْ
ف
َ
َواأل َجَسد  

ْ
ال يَئات   َمش  يَن  ل  َعام  ا، 

َ
ن َجَسد  َهَوات  

َ
ش ي  ف  ْم 

َبْيَنه   
ً
ْبال

َ
َضب   ق

َ
غ
ْ
ال ْبَناَء 

َ
أ يَعة   ب 

َّ
الط ب  ا 
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 ولكن فى الصليب تغيرت 
ً
ْيًضا" الفساد ليس جزئي فى طبيعتنا بل كل ش ئ فينا فاسد كليا

َ
يَن أ َباق 

ْ
ال
َ
ك

لهنا القدوس وكيف يتم ذلك؟ بموت الطبيعة القديمة وبميالد طبيعة إطبيعتنا لنعمل مشيئته  

أن    علينا،  املسيح. هذا هو مركز اإلنجيل والخبر السار  جديدة، تولد نفوسنا من جديد بالقيامة مع 

املسيحن   انجيل  طريق    ظهر  في أعن  العدالة  إظهار  خالل  من  مللكوت هللا،  جيده  نماذج  نكون  ن 

وهذا يعني  ه،  ملكوتأن يكونه  العالم، من خالل إظهار الرحمة في العالم، ويظهر للعالم ما يفترض  

 ،بمساعدة الروح القدس  في العالم  ملكوت هللامعنى تجسيد   ن الكنيسة هي تجسيد حى والبد منأ

بل معلنه    ن يظهر في كل ما نفعل ألن أعمالنا الجيدة ليست خفية تحت املكيالأفعمل هللا البد  

 للجميع فهى ليست أسرار بل معلنات.

 والكنيسة: إسرائيلالفصل بين  الهوت

والكنيسة ، ظهر موقف جديد وأكثر راديكالية. يرتبط    إسرائيلفي التاريخ الحديث للتفكير في قضية  

 ألففرانز روزنزويج ، وهو مؤلف يهودي    ومؤسس هذا الفكر هو  ،  الهوت العهدببعض األفكار من  

عهدين هناك  قال إن  ب بعد فترة وجيزة من الحرب العاملية األولى بعنوان "نجمة الخالص" ، و اكت

 من أن تكون  بواآلخر بين هللا والكنيسة    إسرائيلحدهما بين هللا و إمنفصالن  
ً
يسوع املسيح. بدال

على حد سواء  واألمم  هناك طريقة واحدة للخالص من خالل اإليمان بيسوع املسيح للمؤمنين اليهود  

، ال تزال منفصلة عن عالقة العهد الجديد مع   إسرائيل شعبه ، فإن عالقة هللا األصلية بالعهد مع 

 .األمم الوثنية من خالل الرب يسوع املسيح

هتمام ما بعد الحرب العاملية الثانية حول إرث معاداة السامية في الكنيسة املسيحية ، إفي إطار  

الهوت  موقع  بين    أصبح  الكنائس  الفصل  من  العديد  بين  متزايدة  بشعبية  يحظى  العهدين 

ناشد بعض الالهوتيين التصريحات    ، لقد البروتستانتية الرئيسية. حتى داخل الكنيسة الكاثوليكية

( ، والتي تدعو إلى الحوار بين  1991للبابا يوحنا بولس الثاني )و الفاتيكان الثاني    معمج  الصادرة عن

 .  باملسيحية من أجل معارضة الجهود املستمرة لتبشير اليهود  وكانت املناشدة املسيحيين واليهود،
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العهد  نرى   نظر  وجهة  الطبيعة  في  االنفصاليالثنائيذو  األ ة  فإن  بشأن شخص ،  املسيحي    عتراف 

عتباره الوسيط أو املخلص الوحيد ينطبق في إطار عهد هللا مع الكنيسة. ومع ذلك  إاملسيح وعمله ب

هو عهد منفصل، لم يتحقق بعد مجيء يسوع املسيح في زمن كامل ، قد    إسرائيلبما أن عهد هللا مع  

 .شروط عهد هللا مع الكنيسة إسرائيلال يفرض املسيحيون على 

   االستبدال: أى الكنيسة أصبحت البديل لسرائيل.الهوت 

واملعروف    "replacement theologyوالكنيسة "  إسرائيلمن قضية  الهوت االستبدال  وقف  مإن  

 باسم
ً
مع املالحظة ان البعض   ؟ إسرائيل ستبدلت الكنيسة إهل ويتسأل    supersessionismايضا

شعب واحد مؤلف  والذى يعلم بان هلل  التقليدي    اإلصالحي  فكريصر في كثير من األحيان على أن ال

وهذا "البديل"  االستبدالي او ما يطلق عليه  من اليهود واملؤمنين في املسيح هو شكل لعلم الالهوت  

"  الكتابية ، فإن النظرة اإلصالحية  غير صحيح
ً
  إسرائيل و العهد القديم    عنال تعتبر اإلنجيل "بديال

، ألن العديد من اليهود لم يعترفوا بيسوع    هو الذى يعلم باالستبدالبل "تفي به". الالهوت البديل  

غير  أى بكنيسة  الب  إسرائيلستبدل هللا  إ، فقد  به أى املسيا املنتظر   وعد  املهو  املسيح ليكون املسيح  

  ، لكنه ال يترك م  اليهود. يدعو إنجيل يسوع املسيح جميع األمم والشعوب إلى اإليمان والتوبة
ً
جاال

 . إسرائيللشعب  لفدائيا ألي تركيز خاص على هدف هللا 

الحقيقة إن معنى االستبدال هنا سلبى الن هللا له خطه لكل أمه وشعب موجود على األرض. إن 

الحقيقية والروحية ،   إسرائيلألن الكنيسة هي األمور ال تسلك في طريق عبثي بال كل ش يء له معنى 

ي   يمثل الالهوت البديل    .سرائيلهللا الخالص ي إل هدف  سمح بأي تركيز خاص على مسألة  لم يعد 

 من الحديث عن عالقة عهد مميزة بين  الهوت للطيف من موقع   املتطرف الطرف اآلخر
ً
العهد. بدال

تستمر حتى بعد مجيء املسيح وإعالن اإلنجيل إلى األمم ، يؤكد الالهوت البديل أن    إسرائيل هللا و 

ت وهذا غير ما يعلم به الهوت العهد، فكل األمور تعمل قد انته   إسرائيلمع  ج هللا ومصلحته  برنام

 الى االبد. 
ً
 لكى يكتمل ملكوته ويسترد مجده كامال

ً
 معا
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  ،
ً
املختلفة حول قضية  أخيرا املواقف  بين هذه  التنوع  أهمية هذه    إسرائيليشهد  والكنيسة على 

والكنيسة؟ أم هل يفي إنجيل يسوع  سرائيلإل   وبرنامج فدائيالقضية. هل لدى هللا غرض منفصل 

إلى  الدعوة ع الناس من كل قبيلة ولغة وأمة ، اليهود واألمم على حد سواء ، ياملسيح بقصد هللا لجم 

 أسرة واحدة في جميع أنحاء العالم؟

لخالص لكل من يؤمن ، لليهودي لأن اإلنجيل هو "قوة هللا    1في رومية    عندما يعلن الرسول بولس  

 وأيض
ً
 لألممأوال

ً
بيسوع 16:  1" )رومية  ا لكل من يؤمن  هناك طريقة واحدة للخالص  أن  يعلن   ،  )

 فدائيالاملسيح. ومع ذلك ، يؤكد في وقت واحد أن هذا الخالص ال يحل محل أو يستبدل هدف هللا  

فكر  والكنيسة إلى الحفاظ على توازن    إسرائيلبه. يحتاج النقاش الدائر حول    لليهود ، ولكنه يفي

ة او إزاحة الكنيسة  عن الكنيس  إسرائيلوالكنيسة أو إزاحة    إسرائيلبين  للفصل  ، ال  بولس الرسول  

 عن إسرائيل. 

و ليس  لذلك نجد ان الهوت مركزية املسيح يفي بهذا االمر وهو التأكيد على وحدة التدبير اإللهى فه

صناديق متعددة يفتحها هللا عبر التاريخ بناء على الظروف كما يعلم الالهوت التدبيرى وليس فصل  

بين تدبير هللا إلسرائيل عن الكنيسة كما يعلم الهوت االستبدال او الفصل او الهوت البقية التقية  

مزي هو خط الدم بل هو صندوق واحد تدبير إلهى واحد ال ينفصل، العهد املقدس أى الخيط القر 

 منذ جنة عدن وحتى الصليب وصار لنا دخول الى الراحة باملسيح يسوع مخلصنا.  

 

 

 

 

 

 


