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 يمكنك تنزيل الدراسة من موقع كنيسة أبوسيفين 

 أو الحصول على نسخ مطبوعة من مكتبة الكنيسة

 لمزيد من األستعالم رجاء التواصل 
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 هل سقط اليهود  نهائيا من حسابات الرب !!

 

, كما سنحاول ان من العهد القديم وأيضا من العهد الجديد , كلها تتعامل مع هذة القضية في هذة الدراسة نستعرض عدة نصوص كتابية   

في النهاية نسرد ماوتوضيح أسبابها , ثم األفكارأواألقوال المغلوطة التي تعودنا علي سماعها أو قرائتها أحيانا كثيرة نطرح الكثير من   

في وجهات نظرهم أو تفسيراتهم صوص من خالل النصوص الكتابية في الكتاب المقدس , فالبشر يختلفون خقالة الوحي المقدس بهذا ال  

 ألسباب متعددة ولكن ألتزامنا الوحيد هو ما يقولة الرب فقط . 

 

فَأَقُوُل: أَلَعَلَُّهْم َعثَُروا لَِّكيْ ( .. 11:  11+   يرد بولس الرسول علي موضوع الدراسة )بالنفي األكيد( , في الرسالة إلي رومية ) رو   

ْلُؤهُمْ   ِّ مِّ ي  ، فََكْم بِّاْلَحرِّ نًى لِّألَُممِّ ، َونُْقَصانُُهْم غِّ نًى لِّلْ عَالَمِّ ْم.  فَإِّْن َكانَْت َزلَّتُُهْم غِّ َغاَرتِّهِّ ْم َصاَر اْلَخالَُص لِّألَُممِّ إلِّ   يَْسقُُطوا؟ َحاَشا! بَْل بَِّزلَّتِّهِّ

   !!وهذا الكالم نطق بة الروح القدس علي لسان بولس الرسول بعد جريمة رفضهم للرب يسوع وقتلة علي الصليب 

ْك نَاُموسَ ( .. 31:   9وهناك سبب لهذة العثرة ذكرها بولس الرسول في ) رو  ، لَْم يُْدرِّ نَّ إِّْسَرائِّيَل، َوهَُو يَْسعَى فِّي أَثَرِّ نَاُموسِّ اْلبِّر ِّ َولكِّ  

، بَْل َكأَنَّهُ بِّأَْعَمالِّ النَّاُموسِّ  .. هذة هيي العثرة الكبري لليهود حتي يومنا الحالي هو تمسكهم فقط يَمانِّ !  لَِّماذَا؟ ألَنَّهُ فَعََل ذلَِّك لَْيَس بِّاإلِّ   اْلبِّر ِّ

يمُ :   األيمانروحرفية تنفيذ الناموس وأهملوا تماما دوبأعمال الناموس كطريق وحيد للتيرير أمام اللة  تَاُب؟ »فَآَمَن إِّْبَراهِّ ألَنَّهُ َماذَا يَقُوُل اْلكِّ  

ا« َب لَهُ بِّرًّ .( 3:  4.. ) رو  بِّاهللِّ فَُحسِّ  

 

من اليهود األتقياء إلي صريحة جدا عن رجوع في نهاية األزمنة لبعض +   إذا رجعا إلي العهد القديم نجد أشعياء النبي ينطق بكلمات   

ْن بَْيتِّ َويَُكوُن فِّي ذلَِّك اْليَْومِّ أَنَّ بَقِّيَّةَ إِّْسَرائِّيَل َوالنَّ ( .. 20: 10عب إسرائيل فقط في ) أش شالرب , وواضح من الكالم أنة يخص  يَن مِّ اجِّ  

ِّ قُدُّوسِّ إِّْسَرائِّيَل بِّ  ب  ْم، بَْل يَتََوكَّلُوَن َعلَى الرَّ بِّهِّ . تَْرجُع اْلبَقِّيَّةُ، بَقِّيَّةُ يَْعقُوَب، إِّلَى هللاِّ  يَْعقُوَب الَ يَعُوُدوَن يَتََوكَّلُوَن أَْيًضا َعلَى َضارِّ ِّ اْلَحق   

. ألَنَّهُ َوإِّْن َكاَن َشْعبَُك  يرِّ ْنهُ اْلقَدِّ    .. يَا إِّْسَرائِّيُل َكَرْملِّ اْلبَْحرِّ تَْرجُع بَقِّيَّةٌ مِّ

( ..  27:  9 وهذا النص تحديدا وبسبب إقتناع بولس الرسول بعودة في نهاية األزمنة لليهود أقتبسة الرسول في رسالتة إلي رومية ) رو  

َهةِّ إِّْسَرائِّيَل: »َوإِّْن َكاَن   ْن جِّ ، فَاْلبَقِّيَّةُ َستَْخلُصُ َوإَِّشْعيَاُء يَْصُرُخ مِّ وخالص البقية معناة رجوع اليهود   ..  َعَدُد بَنِّي إِّْسَرائِّيَل َكَرْملِّ اْلبَْحرِّ  

َن اْليَُهودِّ فَقَْط بَ ما دعانا نحن من أمم مختبفة لنصير شعبة وكنيستة .. ك, تماما ليصيروا شعب اللة  ْل الَّتِّي أَْيًضا َدَعانَا نَْحُن إِّيَّاَها، لَْيَس مِّ  

َن األَُممِّ أَْيًضا ا .. ولقب شعب اللة هو لقب عظيم إنطبق علينا بعد دخولنا لأليمان ..  ( 24:   9.. )رو  .مِّ يَن قَْبالً لَْم تَُكونُوا َشْعبًا، َوأَمَّ الَّذِّ  

ا اآلَن  يَن، َوأَمَّ يَن ُكْنتُْم َغْيَر َمْرُحومِّ , وهكذا وسينطبق علي اليهود في المستقبل  (10: 2بط 1.. )  فََمْرُحوُمونَ اآلَن فَأَْنتُْم َشْعُب هللاِّ. الَّذِّ  

 دعاهم بولس الرسول في ) عب  4 : 8( .. ألَنَّهُ لَْو َكاَن يَُشوعُ قَْد أََراَحُهْم لََما تََكلََّم بَْعَد ذلَِّك َعْن يَْوٍم آَخَر.  إِّذًا بَقِّيَْت َراَحةٌ لَِّشْعبِّ هللاِّ!  

 

ام دولة لألسف الشديد اليؤمن بة الكثير من الوعاظ سواء من بعض الكهنة أو خدام الكلمة في هذا الجيل وخصوصا بعد قي+   هذا الرأي    

وهم في هذا متأثرين بمناخ الكراهية العربية واألسالمية لليهود , وكان المفروض أوال وقبل كل شيئ هوإسرائيل من حوالي سبعين سنة   

إلي أن األلتزام بما يقولة الوحي المقدس سواء من نبوات العهد القديم أو أقوال العهد الجديد .. دولة إسرائيل باقية والشعب اليهودي باق   

( عن مثل أيليا النبي هو أكبر 1 –  5:  11) رو  يحين زمان توبة بعضهم ورجوعهم كشعب للرب , وربما ما قالة بولس الرسول في   

هناك رجوع مستقبلي لهم ..  ان دليل علي   
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ْبطِّ  ْن سِّ يَم مِّ ْن نَْسلِّ إِّْبَراهِّ ي َسبََق فَعََرفَهُ.  فَأَقُوُل: أَلَعَلَّ هللاَ َرفََض َشْعبَهُ؟ َحاَشا! ألَن ِّي أَنَا أَْيًضا إِّْسَرائِّيلِّيٌّ مِّ يَن.  لَْم يَْرفُضِّ هللاُ َشْعبَهُ الَّذِّ   بِّْنيَامِّ

تَاُب فِّي إِّ  ، قَتَلُوا أَْنبِّيَاَءَك َوَهَدُموا َمذَابِّحَ أَْم لَْستُْم تَْعلَُموَن َماذَا يَقُوُل اْلكِّ دَّ إِّْسَرائِّيَل قَائِّالً:  »يَاَربُّ َك، َوبَقِّيُت أَنَا يلِّيَّا؟ َكْيَف يَتََوسَُّل إِّلَى هللاِّ ضِّ  

َمانِّ   ي َسْبعَةَ آالَ فِّ َرُجل لَْم يُْحنُوا ُرْكبَةً لِّبَْعل«.   فََكذلَِّك فِّي الزَّ ْن َماذَا يَقُوُل لَهُ اْلَوْحُي؟ »أَْبقَْيُت لِّنَْفسِّ ي!«.  لكِّ ي، َوهُْم يَْطلُبُوَن نَْفسِّ  َوْحدِّ

رِّ أَْيًضا قَْد َحَصلَْت بَقِّيَّةٌ َحَسَب اْختِّيَارِّ الن ِّْعَمةِّ  ..  اْلَحاضِّ

اليهود ؟ واألجابة هي يرد وبصورة قاطعة علي السؤال التقليدي الذي يدور في أذهان الكثيرين .. هل رفض الرب شعب واآلية السابقة   

 بالطبع ال . 

 

ْمَت فِّيَها،( ..  17:   11+   كنيسة العهد الجديد أو المسيحية هي حسب ) رو  يَّةٌ ُطع ِّ ، َوأَْنَت َزْيتُونَةٌ بَر ِّ َع بَْعُض األَْغَصانِّ فَإِّْن َكاَن قَْد قُطِّ  

َها  ْيتُونَةِّ َوَدَسمِّ يًكا فِّي أَْصلِّ الزَّ ْرَت َشرِّ ونة برية طعمت في زيتونة الشعب اليهودي .. والمعروف ان األمة اليهودية يرمز.. هي زيت فَصِّ  

التطعيم في زيتونة اليهود ألننا ككنيسة العهد الجديد تشتركوأما علي أنها زيتونة أو شجرة تين أو كرمة العنب , لها في الكتاب المقدس   

. وقد مع اليهود في األيمان بنفس الرب ونطيع نفس الوصايا ونقرأ نفس النبوات وآبائهم هم نفس اآلباء الذين لهم مكانة عالية في الكنيسة   

 سميت الكنيسة بزيتونة برية ألنها أتت من أصول أممية وثنية  

يستبعدون اليهود تماما من حساباتهم وهي ان كنيسة م الذين ونالحظ في نفس اآلية السابقة ان اللة يوضح حقيقة هامة جدا للوعاظ أو الخدا  

 العهد الجديد هي ) شريكا( مع األمة اليهودية وليست ) بديال( , وهذا رد قوي من الرب علي من يريد تفسير الكتاب بطريقتة الخاصة . 

 

. َوإِّنِّ اْفتََخْرَت، فَ ( .. 18:  11+   ) رو  ْر َعلَى األَْغَصانِّ لُ فاَلَ تَْفتَخِّ ُل األَْصَل، بَلِّ األَْصُل إِّيَّاَك يَْحمِّ .. نعم تعثر بعض من أَْنَت لَْسَت تَْحمِّ  

, ولكن لماذا تتفاخر أنت كمسيحي علي األغصان التي قطعت من الزيتونة اليهودية بسبب هذة العثرة !؟ أنت ككنيسة العهد الجديد  اليهود   

المصدر الذي يحمل الجميع وهو اللة . وهم ككنيسة العهد القديم تستمدون الغذاء من نفس   

 

يسوع وسكنى الروح القدس في داخلك هذا من حقك, ولكن هذا الفخر اليجب ان يصل بك إلي الكبرياء +   أنت فخور بمعرفتك للرب   

ينعكس سلبيا عليك , فهذا الفكر ربما وإحساسك باألفضلية المطلقة علي شعب اللة القديم , وأنهم في رأيك غير جديرين بأي إستحقاقات   

. الَ تَْستَْكبِّْر بَْل َخْف!  ألَنَّهُ إِّْن  ( ..  20, 21:   11هكذا قال الرب في ) رو  يَمانِّ ثَبَتَّ عَْت، َوأَْنَت بِّاإلِّ يَمانِّ قُطِّ ْن أَْجلِّ َعَدمِّ اإلِّ َحَسنًا! مِّ  

يَّةِّ فَلَعَلَّهُ الَ يُْشفُِّق َعلَْيَك أَْيًضا . َكاَن هللاُ لَْم يُْشفِّْق َعلَى األَْغَصانِّ الطَّبِّيعِّ  

 

َمُهْم أَْيًضا َوهُمْ ( .. 23:  11+   ) رو  ٌر أَْن يَُطع ِّ يَمانِّ َسيَُطعَُّموَن. ألَنَّ هللاَ قَادِّ .. وعد من الرب أنة حتي األغصان  إِّْن لَْم يَثْبُتُوا فِّي َعَدمِّ اإلِّ  

يتحققالزيتونة من جديد , إن توقفوا عن حالة عدم األيمان, وهذا الوعد سالمقطوعة الميتة من الشعب اليهودي يمكن إعادة تطعيمهم في   

 نبويا في أحداث ضيقة يعقوب ورجوع بعض اليهود إلي حضن الكنيسة.

 

الَفِّ الطَّبِّ ( .. 24:  11) رو +    ْمَت بِّخِّ ، َوُطع ِّ يَّةِّ َحَسَب الطَّبِّيعَةِّ ْيتُونَةِّ اْلبَر ِّ َن الزَّ ْعَت مِّ يعَةِّ فِّي َزْيتُونٍَة َجي َِّدةٍ، فََكْم ألَنَّهُ إِّْن ُكْنَت أَْنَت قَْد قُطِّ  

مِّ الْ  ،فِّي َزْيتُونَتِّهِّ يَن هُْم َحَسَب الطَّبِّيعَةِّ ِّ يَُطعَُّم هُؤالَءِّ الَّذِّ ي  ةِّ بِّاْلَحرِّ توبة اليهود في نهاية األيام أسهل بكثير .. تصريح قوي من الرب بأن   َخاصَّ  

 بل هو طبيعي جدا أن يحدث ويعتبر نسبيا أسهل من رجوع شعوب األمم الوثنية المختلفة وقبولها األيمان بالرب يسوع في كنيسة العهد 

 الجديد . 
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يُد أَيُّهَ ( .. 25:  11) رو +    ُكْم ُحَكَماَء: أَنَّ اْلقََساَوةَ قَْد َحَصلَ فَإِّن ِّي لَْسُت أُرِّ ْنَد أَْنفُسِّ ، لِّئاَلَّ تَُكونُوا عِّ رَّ ْخَوةُ أَْن تَْجَهلُوا هذَا الس ِّ ْت ُجْزئِّيًّا ا اإلِّ  

ْلُؤ األَُممِّ  ْسَرائِّيَل إِّلَى أَْن يَْدُخَل مِّ كنة يحتاج معونة من األعالي من السر هو ما اليستطيع األنسان بقدراتة الذاتية الوصول إلي معرفتة ل..  إلِّ  

لبولس ان رجوع وخالص اليهود هي مسألة  .. وفي هذة اآلية يعلن الروح القدس خالل الروح القدس لكي يصل إلي فهمة أو معرفتة   

.. وعلي الرغم من ذلك هناك كثيرين وقت فقط وهناك عشرات النبوات في العهد القديم والجديد التي تؤيد هذا الخالص في نهاية األزمنة  

. ويرفضون كالم بولس الرسول ومنادين بهالك اليهود من الوعاظ والخدام مصرين أن يكونوا حكماء عند أنفسهم   

اد منمعين ألستكمال أعدوتعبير ملؤ األمم في اآلية السابقة , في اليونانية ) بليروما ( هذة الكلمة يظنها البعض  انها تعني عدد أو رقم   

لَّ ( .. 19:  1نجدها في ) كو  .. نفس هذة الكلمة )أستعالن( ولكن الكلمة في حقيقتها تعنيسيدخلون لأليمان المسيحي  ألَنَّهُ فِّيهِّ ُسرَّ أَْن يَحِّ  

ْلءِّ    شخص السيد المسيحلالهوت في .. وهنا المقصود هو ملؤ الالهوت وهذا ليس عدد أو جزء من الالهوت لكنة أستعالن كامل  ُكلُّ اْلمِّ

يًّا..   (9:  2وأيضا تكررت نفس الكلمة باكثر وضوح في ) كو  ْلءِّ الالَّهُوتِّ َجَسدِّ لُّ ُكلُّ مِّ .. ومعناة في المسيح تم األستعالن   فَإِّنَّهُ فِّيهِّ يَحِّ  

في جسدة .  الكامل لالهوت  

لألمة اليهودية هو أستعالن رجوعهم , وبالنسبة تعالن الكامل معناة قمة األسإذن فهذة الكلمة " ملؤ" أو "بليروما" , هو تعبير الهوتي   

, الكنيسة حتي يومنا الحالي مازالت مضطهدة وكنيسة األمم ليكونوا شعب الرب مرة ثانية , وبالنسبة لألمم فهو أيضا أستعالن مجد   

حين يتم زفافها لعريسها رب المجد وحين يجلسون حول عرش مطرودة من الجميع ولكن سيأتي الوقت لظهور وأستكمال مجد الكنيسة   

   اللة ويدينون شعوب العالم .. هذا هو ملؤ األمم المقصود .

 

يُع إِّْسَرائِّيَل. َكَما هَُو َمْكتُوٌب: ( .. 26:  11+   ) رو  ْهيَْوَن اْلُمْنقِّذُ َويَُردُّ اْلفُُجوَر َعْن يَْعقُوبَ َوهَكذَا َسيَْخلُُص َجمِّ ْن صِّ .. هذة »َسيَْخُرُج مِّ  

خالص مستقبلي لليهود في نهاية األزمنة يصر الكثير من الخدام علي أنها تحققت من خالل كنيسة العهد الجديد علي اآلية التي تتكلم عن   

بكالم بولس الذي هي بديل عنها أوترمز أليها .. وهم بذلك يضربون بعرض الحائط أساس أنها ) في أعتبارهم( تمثل إسرائيل الجديدة أو   

, فهل بولس الرسول لم يدرك معني ما ينطق بة !؟ .. دعك من بولس ط (يتكلم في هذا األصحاح واألصحاحات السابقة عن ) اليهود فق  

يَةِّ فِّي يَْعقُوبَ ، يَقُوُل   ْهيَْوَن َوإِّلَى التَّائِّبِّيَن َعنِّ اْلَمْعصِّ ي إِّلَى صِّ  فماذا عن قول الرب نفسة في ) أش 59 :  22  – 20 ( ..  »َويَأْتِّي اْلفَادِّ

ي الَّ  ي َعلَْيَك، َوَكالَمِّ ي الَّذِّ : ُروحِّ بُّ ي َمعَُهْم، قَاَل الرَّ ا أَنَا فَهذَا َعْهدِّ .  أَمَّ بُّ ْن فَمِّ نَْسلَِّك، َوالَ الرَّ َك، َوالَ مِّ ْن فَمِّ َك الَ يَُزوُل مِّ ي َوَضْعتُهُ فِّي فَمِّ ذِّ  

َن اآلَن َوإِّلَى األَبَدِّ  ، مِّ بُّ ْن فَمِّ نَْسلِّ نَْسلَِّك، قَاَل الرَّ الذي ستقف قدماة علي جبل الزيتون في ومن هو الفادي غير السيد المسيح الذي .. مِّ  

عني ) إلي األبد( !؟ أاليشمل هذا وقت نهاية أألزمنة !؟وما م (  !؟4: 14صهيون )زك   

 

يَن هُْم  ( ..  4 – 5:  9كيف يصف اللة اليهود اليوم ؟ .. قد نتعجب من كلملت بولس الرسول في رسالتة إلي رومية ) رو    + الَّذِّ  

، اْلَكائُِّن َعلَى الْ إِّْسَرائِّيلِّيُّوَن، َولَُهُم التَّبَن ِّي َواْلَمْجُد َواْلعُُهوُد  يُح َحَسَب اْلَجَسدِّ ْنُهُم اْلَمسِّ يُد، َولَُهُم اآلبَاُء، َومِّ بَاَدةُ َواْلَمَواعِّ ُكل ِّ َواالْشتَِّراعُ َواْلعِّ  

ينَ   . آمِّ    .. إِّلًها ُمبَاَرًكا إِّلَى األَبَدِّ

 لهم التبني :  عندما يصير شخص في مكانة ) األبن ( أي تصير لة مسؤلية األبن ويصير لة الحق في الميراث , هذة الفكرة يمكن ان  

( ..  14 –  15:  8نفهمها بسهولة بالنسبة لكنيسة العهد الجديد التي سكنها الروح القدس في يوم الخمسين وعنها يقول بولس في ) رو   

يَّ  يَن يَْنقَاُدوَن بُِّروحِّ هللاِّ، فَأُولئَِّك هُْم أَْبنَاُء هللاِّ.  إِّْذ لَْم تَأُْخذُوا ُروَح اْلعُبُودِّ ذِّ
ي بِّهِّ  ألَنَّ ُكلَّ الَّ ، بَْل أََخْذتُْم ُروَح التَّبَن ِّي الَّذِّ ةِّ أَْيًضا لِّْلَخْوفِّ  

, وهذة البنوة تعطينا الحق في الميراث ق البنوة لآلب واألنتماء لة كأوالد.. فالروح القدس هو الذي يعطينا ح نَْصُرُخ: »يَا أَبَا اآلُب«  

يحِّ. إِّْن ُكنَّا نَتَأَلَُّم مَ ( ..17:   8)رو مع المسيح في مجدة  ثُوَن َمَع اْلَمسِّ َد أَيْ فَإِّْن ُكنَّا أَْوالًَدا فَإِّنَّنَا َوَرثَةٌ أَْيًضا، َوَرثَةُ هللاِّ َوَوارِّ   ًضاعَهُ لَِّكْي نَتََمجَّ

3                                                                      .. َمعَهُ   



 وفكرة التبني بالنسبة لليهود بدأت تتضح مالمحها في قضية خروج شعب اليهود من مصر مع موسي وكان قول الرب لموسي النبي في 

: إِّْسَرائِّيُل اْبنِّي اْلبِّْكُر.   فَقُْلُت لََك: أَْطلِّقِّ اْبنِّي لِّيَْعبَُدنِّي، فَأَبَْيَت أَْن تُْطلِّقَهُ. فَتَقُوُل لِّفِّْرَعْوَن: هَكذَا ( ..   22: 4) خر  بُّ َها أَنَا أَْقتُلُ يَقُوُل الرَّ  

ريع التغير لكنة كما اللة لم يغير من موقفة رغم كل ماحدث من تمرد من هذا الشعب , والسبب هو ان اللة ليس كاألنسان س .. اْبنََك اْلبِّْكرَ    

َي بِّالَ نََداَمةٍ ( .. 29:   11في ) رو يقول الكتاب  بَاتِّ هللاِّ َوَدْعَوتَهُ هِّ ..  ألَنَّ هِّ  

 حقيقي ان الكنيسة اآلن هي في مرتبة األبن بال جدال ولكن هذا اليعني ان اليهود لن يسترجعوا بنوتهم األولي ) كأبن بكر(.. بل ان الرب

يَراثَ ( ..  19: 3ردهم الشنيع في أيام أرميا النبي ) أر  في أوقات تمقال عنهم  يَّةً، مِّ يكِّ أَْرًضا َشهِّ َوأَنَا قُْلُت: َكْيَف أََضعُكِّ بَْيَن اْلبَنِّيَن، َوأُْعطِّ  

ينَ   عِّ ْن َوَرائِّي الَ تَْرجِّ ينَنِّي يَا أَبِّي، َومِّ ؟ َوقُْلُت: تَْدعِّ ، أَْو َولٌَد  ( .. 20: 31.. وأيضا في ) أر  َمْجدِّ أَْمَجادِّ األَُممِّ يٌز لََديَّ َهْل أَْفَرايُِّم اْبٌن َعزِّ  

ْن أَْجلِّ  ْكًرا. مِّ ؟ ألَن ِّي ُكلََّما تََكلَّْمُت بِّهِّ أَْذُكُرهُ بَْعُد ذِّ رٌّ بُّ  ُمسِّ . َرْحَمةً أَْرَحُمهُ، يَقُوُل الرَّ .. هذا هو قلب أبينا السماوي .  ذلَِّك َحنَّْت أَْحَشائِّي إِّلَْيهِّ  

 

 ولهم المجد :  وكلمة المجد هي في كل ما قيل عن هذا الشعب من كالم أيجابى ومدح من الرب في الكتاب المقدس بعهدية القديم و

من تمرد اليهود عليةالذي قاسي كثيرا  –, وربما مانطق بة موسي النبي قطاتهم المتكررة الجديد عبر كل العصور رغم ضعفاتهم وس   

ِّ؟ تُْرسِّ َعْونَِّك َوَسْيفِّ ( .. 29:   33وقبل وفانة مباشرة في ) تث  –في البرية   ب  ثْلَُك يَا َشْعبًا َمْنُصوًرا بِّالرَّ ُطوبَاَك يَا إِّْسَرائِّيُل! َمْن مِّ  

مْ  نطق بها الرب علي لسان موسي النيي , حتي بلعام ابن بعور الذي كلمات عظيمة  .. َعَظَمتَِّك فَيَتَذَلَُّل لََك أَْعَداُؤَك، َوأَْنَت تََطأُ ُمْرتَفَعَاتِّهِّ  

بُّ ِّلُههُ  ( ..21:   23سيطرالروح القدس علي فمة فنطق بهذة الكلمات في ) عد  ْر إِّثًْما فِّي يَْعقُوَب، َوالَ َرأَى تَعَبًا فِّي إِّْسَرائِّيَل. الرَّ لَْم يُْبصِّ  

( .. 8- 13:  41) أش نطق بهذة الكلمات في .. حتي أشعياء النبي الذي قاسي كثيرا من تمرد اليهود في أيامة  َمعَهُ، َوهُتَاُف َملٍِّك فِّيهِّ   

ْن أَ  يَم َخلِّيلِّي، الَّذِّي أَْمَسْكتُهُ مِّ ي اْختَْرتُهُ، نَْسَل إِّْبَراهِّ ي، يَا يَْعقُوُب الَّذِّ ْن أَقْ أَْنَت يَا إِّْسَرائِّيُل َعْبدِّ ، َومِّ َها َدَعْوتُهُ، َوقُْلُت لََك: ْطَرافِّ األَْرضِّ َطارِّ  

َي. اْختَْرتَُك َولَْم أَْرفُْضكَ  ي أَْنَت َعْبدِّ ينِّ بِّر ِّ إِّنَّهُ َسيَْخَزى َويَْخَجلُ  الَ تََخْف ألَن ِّي َمعََك. الَ تَتَلَفَّْت ألَن ِّي إِّلُهَك. قَْد أَيَّْدتَُك َوأََعْنتَُك َوَعَضْدتَُك بِّيَمِّ  

دُ  . يَك َوالَ تَجِّ عِّ ُموَك َويَبِّيُدوَن.  تُفَت ُِّش َعلَى ُمنَازِّ يَن َعلَْيَك. يَُكوُن َكالَ َشْيٍء ُمَخاصِّ يُع اْلُمْغتَاظِّ .  . َجمِّ بُوَك َكالَ َشْيٍء َوَكاْلعََدمِّ هُْم. يَُكوُن ُمَحارِّ  

ينَِّك، اْلقَائُِّل لََك:   ُك بِّيَمِّ بُّ إِّلُهَك اْلُمْمسِّ ينُكَ ألَن ِّي أَنَا الرَّ    إن لم يكن هذا مدح ومجد عظيم , فما هو تعريف المجد !؟ .. الَ تََخْف. أَنَا أُعِّ

( , كان هذا بعد أكثرمن خمسون عاما علي جريمة  4:  9رو  وال ننسي أن بولس عندما نطق بكلمات هذة اآلية التي نتكلم عنها اآلن )  

( . 29: 11بال ندامة .. )رو  وتة هي صلبهم للسيد المسيح ولكن كما قلت سابقا : هبات اللة ودع  

 

 لهم العهود :  والعهود هى جمع عهد والعهد يكون بين طرفان وبنود العهد ملزمة لألطراف المشتركة في هذا العهد . والعهود بين اللة  

ي  ( ..17في ) تك  أوال من زمن إبراهيم تبدأهي كثيرة واليهود  ا أَنَا فَُهَوذَا َعْهدِّ ،   فاَلَ يُْدَعى أَمَّ َن األَُممِّ َمعََك، َوتَُكوُن أَبًا لُِّجْمُهوٍر مِّ  

ُرَك   . َوأُثْمِّ َن األَُممِّ يَم، ألَن ِّي أَْجعَلَُك أَبًا لُِّجْمُهوٍر مِّ ْنَك يَْخُرجُ اْسُمَك بَْعُد أَْبَراَم بَْل يَُكوُن اْسُمَك إِّْبَراهِّ دًّا، َوأَْجعَلَُك أَُمًما، َوُملُوٌك مِّ    . ونَ َكثِّيًرا جِّ

ي تَلُِّدهُ لََك َساَرةُ فِّي هذَا اْلَوْقتِّ فِّي السَّنَةِّ اآلتِّيَةِّ ( .. 21:  17ثم حصرة الرب في إسحاق ويعقوب ) تك  ي أُقِّيُمهُ َمَع إِّْسَحاَق الَّذِّ ْن َعْهدِّ   َولكِّ

هِّ ( ..  1:   29في أيام موسي مرتان األولي في جبل حوريب والثاني قبل دخولهم أرض كنعان في موآب .. ) تث ثم تم تجديد العهد  هذِّ  

بُّ ُموَسى أَْن يَْقَطعَهُ َمَع بَنِّي إِّْسَرائِّيَل فِّي أَْرضِّ ُموآَب، فَْضالً عَ  ي أََمَر الرَّ َي َكلَِّماُت اْلعَْهدِّ الَّذِّ ي قََطعَهُ هِّ يبَ نِّ اْلعَْهدِّ الَّذِّ ..  َمعَُهْم فِّي ُحورِّ  

.. هو نفس العهد األول ولكن تم تجديدة علي مر العصور المختلفة . ولكن هناك عهد ثانيوأيضا في زمن صموئيل ثم في عهد سليمان   

العهد الثاني  , وهذاغير العهد األول نطق بة أرميا النبي ليتم تحقيقة في نهاية األزمنة عند رجوع وتوبة اليهود مرة أخيرة إلي الرب   

يًدا.  لَْيَس ( .. 31 –  34:   31نجدة في ) أر  ، َوأَْقَطُع َمَع بَْيتِّ إِّْسَرائِّيَل َوَمَع بَْيتِّ يَُهوذَا َعْهًدا َجدِّ بُّ يَها أَيَّاٌم تَأْتِّي، يَقُوُل الرَّ َكاْلعَْهدِّ الَّذِّ  

ي فََرفَضْ   يَن نَقَُضوا َعْهدِّ ْصَر، حِّ ْن أَْرضِّ مِّ َجُهْم مِّ ْم ألُْخرِّ هِّ ْم يَْوَم أَْمَسْكتُُهْم بِّيَدِّ .  بَْل هذَا هَُو اْلعَْهُد الَّذِّي قََطْعتُهُ َمَع آبَائِّهِّ بُّ تُُهْم، يَقُوُل الرَّ  

4 



 

، يَقُ  ْم، َوأَُكوُن لَُهْم إِّلًها َوهُْم يَُكونُوَن أَْقَطعُهُ َمَع بَْيتِّ إِّْسَرائِّيَل بَْعَد تِّْلَك األَيَّامِّ ْم َوأَْكتُبَُها َعلَى قُلُوبِّهِّ لِّهِّ يعَتِّي فِّي َداخِّ : أَْجعَُل َشرِّ بُّ لِّي َشْعبًاوُل الرَّ  

 

 +   ولهم األشتراع :  وهذة الكلمة يستخدمها اليهود كبديل لكلمة الناموس كما تشير إلي أمتالك هذا التشريع الذي هو في الحقيقة تعبير

  من دون جميع شعوب األرض بهذا األمتياز, وفي هذا يرنم داوود في المزمور عن فكر اللة أووصاياة للبشرية , وقد أنفرد شعب اليهود 

، َوإِّْسَرائِّيَل ( ..  19- 20:  147) مز  فُوَها. َهل ِّلُويَايُْخبُِّر يَْعقُوَب بَِّكلَِّمتِّهِّ ، َوأَْحَكاُمهُ لَْم يَْعرِّ . لَْم يَْصنَْع هَكذَا بِّإِّْحَدى األَُممِّ هِّ هِّ َوأَْحَكامِّ ..  بِّفََرائِّضِّ  

ة أوال وأخيرا , وقد كان فشل اليهود وعلي الرغم أننا ككنيسة العهد الجديد النرتبط بأعمال الناموس .. ولكن يظل الناموس هو كالم الل   

 يعود إلي فهمهم الخاطئ لطريقة تنفيذ بنود الناموس , وليس من الحكمة اآلن ان نصف الناموس بما اليليق باوصاف كما لو كان مصدرة 

 شيطاني أو أنة كالم غير روحاني وغير مقدس .. ألنة ببساطة هو كالم الرب . 

لَةٌ َوَصالَِّحةٌ ( ..  12:  7ناموس أنة روحي ومقدس ) رو بل ان العهد الجديد نفسة يصف ال يَّةُ ُمقَدََّسةٌ َوَعادِّ ..  إِّذًا النَّاُموُس ُمقَدٌَّس، َواْلَوصِّ  

ا أَنَا ( .. 14:   7) رووليس العيب فية بل في الطبيعة البشرية الساقطة  ، َوأَمَّ يٌّ يَّةِّ فَإِّنَّنَا نَْعلَُم أَنَّ النَّاُموَس ُروحِّ يٌّ َمبِّيٌع تَْحَت اْلَخطِّ ..  فََجَسدِّ  

( ..  4-5:  4في نهاية األيام مثلما تنبأ مالخي في نهاية العهد القديم )مال وفشل اليهود في التعامل مع ناموس موسي سيقوم ايليا بعالجة   

يَب َعلَى ُكل ِّ  ي الَّتِّي أََمْرتُهُ بَِّها فِّي ُحورِّ يعَةَ ُموَسى َعْبدِّ يءِّ اُْذُكُروا َشرِّ ُل إِّلَْيُكْم إِّيلِّيَّا النَّبِّيَّ قَْبَل َمجِّ   إِّْسَرائِّيَل. اْلفََرائَِّض َواألَْحَكاَم.  »هأَنَذَا أُْرسِّ

، َوقَْلَب األَْبنَاءِّ َعلَى   ،  فَيَُردُّ قَْلَب اآلبَاءِّ َعلَى األَْبنَاءِّ يمِّ َواْلَمُخوفِّ ِّ، اْليَْومِّ اْلعَظِّ ب  ْم. لِّئاَلَّ يَْومِّ الرَّ َب األَْرَض بِّلَْعنٍ آبَائِّهِّ ..   آتَِّي َوأَْضرِّ  

, ولكنة يظل مقدسا ألنة من وبالنسبة لنا ككنيسة العهد الجديد فقد أكمل السيد المسيح هذا الناموس عننا ولسنا بحاجة إطالقا لهذا الناموس   

لكننا  س )الشرائع والطقوس والذبائح (. وكمسيحيين لسنا مرتبطين بفرائض النامواللة وسيفهم اليهود معناة ورموزة في نهاية األزمنة  

يُدوَن أَْن يَْفعََل النَّاُس بُِّكُم اْفعَلُوا هَكذَا أَْنتُْم أَْيًضا  ( ..  12: 7, وربما كالم الرب في ) مت مازلنا مرتبطين بوصايا الناموس  فَُكلُّ َما تُرِّ  

ْم، ألَنَّ هذَا هَُو النَّاُموُس َواألَْنبِّيَاءُ  , بل ان الرب أكد أكثرمن مرة بأستحالة سقوط نقطة واحدة من هذا الناموس في.. يؤكد هذة الفكرة  بِّهِّ  

نَّ ( ..  17:  16) لو  َن النَّاُموسِّ  َولكِّ َدةٌ مِّ ْن أَْن تَْسقَُط نُْقَطةٌ َواحِّ فَإِّن ِّي اْلَحقَّ  ( ..  18:  5.. وأيضا في ) مت  َزَواَل السََّماءِّ َواألَْرضِّ أَْيَسُر مِّ  

َن ا َدةٌ مِّ ٌد أَْو نُْقَطةٌ َواحِّ ..  لنَّاُموسِّ َحتَّى يَُكوَن اْلُكلُّ أَقُوُل لَُكْم: إِّلَى أَْن تَُزوَل السََّماُء َواألَْرُض الَ يَُزوُل َحْرٌف َواحِّ  

 

 +   ولهم العبادة : العبادة هي أي عمل نقوم بة من أجل اللة , وسواء كنا مسيحيين أو يهود فنحن نعبد نفس الرب وليس هناك في السماء 

الرسول المسيحي العظيم يقول فيأتباع لديانة يهودية و أتباع لديانة مسيحية , فنحن كمسيحيين أمتداد لشعب اليهود, بل ان بولس    

يعَةٌ«، هَكذَا أَْعبُُد إِّلهَ آبَائِّي،( ..  14: 24) أع  ي يَقُولُوَن لَهُ »شِّ يقِّ الَّذِّ نَّنِّي أُقِّرُّ لََك بِّهذَا: أَنَّنِّي َحَسَب الطَّرِّ نًا بُِّكل ِّ َما هَُو َمْكتُوٌب فِّي َولكِّ ُمْؤمِّ  

الفكرة ان رب آباء اليهود هو نفس رب آباء المسيحيين الفرق ونحن كمسيحيين لم نبدأ ديانة جديدة ويؤكد نفس  .. النَّاُموسِّ َواألَْنبِّيَاءِّ    

وآباء أو أنبياء ونبوات مختلفة ولكن حسب كالم بولس الرسول نؤمن حتي بكل المكتوب في ناموس اليهود . ليس هناك ورب مختلف   

اليهودية قام بة الرب يسوع وسوف يتمتع بة أيضا اليهود في نهاية األزمنة بعد أجتياز في إزدواجية ولكن هناك إستكمال لما هو موجود   

. والجدير بالذكر في بداية المسيحية كان كال من المسيحيين واليهود يوميا يصلون معا في الهيكل اليهودي قبل تدميرة الضيقة الخاصة بهم  

، َكانُوا يَتَنَاَولُوَوَكانُوا ُكلَّ ( .. 46:   2ميالدية .. ) أع  70سنة  ُروَن اْلُخْبَز فِّي اْلبُيُوتِّ َدةٍ. َوإِّْذ هُْم يَْكسِّ بُوَن فِّي اْلَهْيَكلِّ بِّنَْفٍس َواحِّ َن يَْوٍم يُواظِّ  

..  الطَّعَاَم بِّاْبتَِّهاجٍ َوبََساَطةِّ قَْلبٍ   

 

 +   لهم المواعيد :  مواعيد الرب لألمة اليهودية كثيرة ومتعددة  , وهكذا دعي إبراهيم أبو اآلباء بتعبير ) الذي لة المواعيد( في رسالة 
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ي لَهُ ( .. 6:  7العبرانيين ) عب  يَم، َوبَاَرَك الَّذِّ ْنُهْم قَْد َعشََّر إِّْبَراهِّ نَّ الَّذِّي لَْيَس لَهُ نََسٌب مِّ يدُ َولكِّ وربما الوعد بميالد إسحاق أشهر..  اْلَمَواعِّ  

ثُكَ ( ..  4:  15هذة المواعيد ) تك  ْن أَْحَشائَِّك هَُو يَرِّ ي يَْخُرُج مِّ ثَُك هذَا، بَلِّ الَّذِّ ِّ إِّلَْيهِّ قَائِّالً: »الَ يَرِّ ب  أيضا الوعد لسارة بأبن .. فَإِّذَا َكالَُم الرَّ  

يَمانِّ َسارَ ( .. 11:  11في ) عب  بَتِّ الَّذِّي َوَعدَ بِّاإلِّ ن ِّ َولََدْت، إِّْذ َحسِّ قًا  ةُ نَْفُسَها أَْيًضا أََخذَْت قُْدَرةً َعلَى إِّْنَشاءِّ نَْسل، َوبَْعَد َوْقتِّ الس ِّ ..  َصادِّ  

ُك َوأُبَ ( .. 3:  12ثم إلي نسلة من اليهود هو المكتوب في ) تك ومن أشهرالمواعيد التي أنتقلت من إبراهيم إلي إسحاق وإلي يعقوب  ارِّ  

يُع قَبَائِّلِّ األَْرضِّ  نََك أَْلعَنُهُ. َوتَتَبَاَرُك فِّيَك َجمِّ يَك، َوالَعِّ كِّ يَع األَْرضِّ ( .. 15  : 13.. أيضا الوعد بتملك أرض كنعان في ) تك  ُمبَارِّ ألَنَّ َجمِّ  

يَها َولِّنَْسلَِّك إِّلَى األَبَدِّ  ..  الَّتِّي أَْنَت تََرى لََك أُْعطِّ  

 جميع هذة الوعود وغيرها نتمتع بها نحن في كنيسة العهد الجديد باأليمان ولكن أيضا خرجت خصيصا لشعب اليهود في شخص إبراهيم 

ألن الذي وعد بها هو الرب نفسة ووعود الرب البد ان تتم ونسلة من األسباط . وكل هذة الوعود صادقة واليمكن ان يسقط منها أي وعد   

َب، َوالَ اْبَن إِّْنَساٍن فَيَْنَدَم. َهْل يَقُوُل َوالَ يَْفعَُل؟ أَْو يَتََكلَُّم َوالَ يَفِّ ( .. 19:   23قول الكتاب في ) عد كما نطقها أو كما ي ي؟لَْيَس هللاُ إِّْنَسانًا فَيَْكذِّ  

 

 +   لهم اآلباء : وهم كثيرون جدا سلسلة طويلة تبدأ بابراهيم وتنتهي بيوحنا المعمدان ويقول عنهم سفر العبرانيين ) سحابة من الشهود( 

. وكم كان اآلباء سبب بركة لألجيال وهم ليسوا آباء لليهود فقط لكننا في كنيسة العهد الجديد نعتز بهم جدا ولهم كرامة ومجد عظيم    

يَم َوإِّْسَحاَق َويَْعقُوَب، وَ ( .. 23: 13مل 2الالحقة .. )  هِّ َمَع إِّْبَراهِّ ْم ألَْجلِّ َعْهدِّ َمُهْم َواْلتَفََت إِّلَْيهِّ ْم َوَرحِّ بُّ َعلَْيهِّ لَُهْم،  فََحنَّ الرَّ لَْم يََشأْ أَْن يَْستَأْصِّ  

هِّ َحتَّى اآلنَ  في مواعيدة اليتغير رغم خطايا وسقطات اليهود المتكررة  .. ومن أجل كل هؤالء اآلباء يبقى اللة أمينا َولَْم يَْطَرْحُهْم َعْن َوْجهِّ  

نستمد نحن  األربعة أآلف سنة الماضية , وينتظرهم خالص ونجاة في النهاية . هذا األرتباط الجسدي بين اآلباء وشعب اليهود علي مدي    

َن ( ..  16:   4اآلن منة قوة باأليمان في كنيستنا وهذا يوضحة بولس الرسول في ) رو  . لَْيَس لَِّمْن هَُو مِّ يعِّ النَّْسلِّ يًدا لَِّجمِّ لِّيَُكوَن اْلَوْعُد َوطِّ  

نَا يعِّ ي هَُو أٌَب لَِّجمِّ يَم، الَّذِّ ْن إِّيَمانِّ إِّْبَراهِّ .. النَّاُموسِّ فَقَْط، بَْل أَْيًضا لَِّمْن هَُو مِّ  

 

 +   ومنهم المسيح :  وهذة هي قمة أمتيازات الشعب اليهودي نطق بها بولس الرسول علي الرغم من علمة ودرايتة  بدور اليهود في

ألَنََّك أَْنَت َشْعٌب  ( .. 6:  7في ) تث صلب السيد المسيح , ومجئ المسيح من هذا الشعب بالذات يوضح سبب تقديس الرب لهذا الشعب   

بُّ إِّلُهَك لِّتَُكوَن لَهُ  َك. إِّيَّاَك قَدِّ اْختَاَر الرَّ ِّ إِّلهِّ ب  يَن َعلَى َوْجهِّ األَْرضِّ ُمقَدٌَّس لِّلرَّ يعِّ الشُّعُوبِّ الَّذِّ ْن َجمِّ بل ان سبب قول الرب   ..  َشْعبًا أََخصَّ مِّ  

يُع قَبَائِّلِّ األَْرضِّ  .. هو مجيئ السيد المسيح من نسل   نََك أَْلعَنُهُ. َوتَتَبَاَرُك فِّيَك َجمِّ يَك، َوالَعِّ كِّ ُك ُمبَارِّ  ألبراهيم في ) تك 12 : 3( .. َوأُبَارِّ

 إبراهيم أي اليهود فهم سبب الخالص الذي تمتعت بة كل شعوب العالم , وهكذا قالها الرب يسوع في صراحة ووضوح للمرأة السامرية

َن اْليَُهودِّ ( .. 22:  4) يو     .. ألَنَّ اْلَخالََص هَُو مِّ

 

تَانِّ ( ..  1: 3ضل اليهودي في ) رو فيتسائل بولس ما هو    + ِّ، أَْو َما هَُو نَْفُع اْلخِّ ي  .. ثم يرجع وىرد علي نفسة  إِّذًا َما هَُو فَْضُل اْليَُهودِّ  

نُوا َعلَى أَْقَوالِّ هللاِّ ( ..  2:  3في اآلية التالية ) رو  الً فأَلَنَُّهُم اْستُْؤمِّ ا أَوَّ ل ان اليهود لهم أفضال كثيرة ليس ويقو .. َكثِّيٌر َعلَى ُكل ِّ َوْجٍه! أَمَّ  

أي ان اللة وثق بهذافي مجال واحد بل عدة مجاالت ) علي كل وجة( , ولكن أهمها علي األطالق أنهم كانوا مؤتمنين علي أقوال اللة   

بخصوص تعاليمة ووصاياة الشعب   

 

يًّا، ألَُكونَ َوأُقِّيُم  ( .. 7:  17+   وعندما نطق الرب بهذة الكلمات في ) تك  ْم، َعْهًدا أَبَدِّ َك فِّي أَْجيَالِّهِّ ْن بَْعدِّ ي بَْينِّي َوبَْينََك، َوبَْيَن نَْسلَِّك مِّ َعْهدِّ  

كَ   ْن بَْعدِّ يتكلم عن عهد ) أبدي ( مع نسل إبراهيم ..هل رجع اللة في كالمة أو ندم علية !؟ أو جعلة عهدا .. والرب هنا  إِّلًها لََك َولِّنَْسلَِّك مِّ  
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اليهود بأمانة كاملة حتي يفي اللة بهذا العهد !؟ هذا لم يحدث إطالقاوليس ألبديا !؟ وهل أشترط اللة في هذا العهد سلوك أجيال  مؤقتا  

 

بُّ إِّلُهَك  كَ . إِّيَّاَك قَدِّ اْختَ اَر الرَّ ِّ إِّلهِّ ب   +   وعندما قال الرب علي لسان موسي النبي في ) تث 7 : 8  –  6 ( .. ألَنََّك أَْنَت َشْعٌب ُمقَدٌَّس لِّلرَّ

نْ  ْن َكْونُِّكْم أَْكثََر مِّ ،  لَْيَس مِّ يَن َعلَى َوْجهِّ األَْرضِّ يعِّ الشُّعُوبِّ الَّذِّ ْن َجمِّ بُّ بُِّكْم  لِّتَُكوَن لَهُ َشْعبًا أََخصَّ مِّ َسائِّرِّ الشُّعُوبِّ، اْلتََصَق الرَّ  

بُّ  كَ ، َوقَدِّ اْختَاَرَك الرَّ ِّ إِّلهِّ ب  ْن َسائِّرِّ الشُّعُوبِّ  .. ثم يعيد نفس الكالم في ) تث 14 : 2( .. ألَنََّك َشْعٌب ُمقَدٌَّس لِّلرَّ  َواْختَاَرُكْم، ألَنَُّكْم أَقَلُّ مِّ

يَن َعلَى َوْجهِّ األَْرضِّ  يعِّ الشُّعُوبِّ الَّذِّ ا فَْوَق َجمِّ لي الرب هل كان اللة علي علم بأحداث المستقبل وتمردهم ع .. لَِّكْي تَُكوَن لَهُ َشْعبًا َخاصًّ  

أو لم يأخذ اللة في الحسبان صلبهم ألبنة الوحيد علي الصليب !؟ .. بالطبعمرات عديدة !؟ بل وعباداتهم لألصنام في زمن القضاة !؟   

( 2: 11, وهذا ما يؤكدة بولس الرسول في )رو كل شيئ عريان ومكشوف للرب عندما نطق كل هذا الكالم ,الرب كان يعرف كل شيئ  

ي َسبََق فَعََرفَهُ  ..   لَْم يَْرفُضِّ  هللاُ َشْعبَهُ الَّذِّ

 نعم بالطبع كان الرب يعرف أيضا أنهم شعب صلب الرقبة من قبل ان يعطيهم بركة تملك أرض كنعان ومع ذلك أعطاهم األرض !!!! 

قَبَةِّ  .. , بل ان موسي هِّ األَْرَض اْلَجي َِّدةَ لِّتَْمتَلَِّكَها، ألَنََّك َشْعٌب ُصْلُب الرَّ بُّ إِّلُهَك هذِّ يَك الرَّ َك يُْعطِّ  ) تث 9 : 6 ( ..  فَاْعلَْم أَنَّهُ لَْيَس ألَْجلِّ بِّر ِّ

قَابَُكُم  ألَن ِّي( ..  27:  31النبي كان يعرف بتمرد اليهود ومتيقن من زيغانهم عن طريق الرب بعد موتة ) تث  َدُكْم َورِّ ٌف تََمرُّ أَنَا َعارِّ  

ِّ بَْعدَ  ي  ، فََكْم بِّاْلَحرِّ بَّ ُموَن الرَّ ْرتُْم تُقَاوِّ ْلبَةَ. هَُوذَا َوأَنَا بَْعُد َحيٌّ َمعَُكُم اْليَْوَم، قَْد صِّ .. فكم بالحري تكون معرفة الرب الغير محدودة َمْوتِّي الصُّ  

 ورغم كل هذا دعاهم الرب شعبة المختار

 

ة  !!! +   كثيرا ما تسائلت ولم أجد إجابة من أحد .. لماذا تفكيرنا يتجة إلي ان هناك شعب واحد مختار إلي اللة !!؟ إما اليهود وإما الكنيس   

   كما لو كان اللة غير قادر أو اليستطيع ان يجمع أكثر من شعب , رغم أننا ننادي ونقول ان اللة يحب العالم كلة .. اليستطيع أحد ان يحد

 من عمل الروح القدس مع أي إنسان , فلماذا يصر بعضنا علي ان عطايا اللة محدودة أو غير كافية للجميع !؟ هل اللة قادر ان يعطي 

طاياة ألكثر من شعب !؟ .. والذين ينادون بأن كنيسة العهد الجديد فقط هم شعب اللة المختار, هل بيننا من هو مستحق لنعمةبركاتة وع  

 األيمان والخالص !؟؟ ألسنا جميعا وبال إستثناء من خلفية وثنية , ولوال نعمة اللة لبقينا كما نحن في شرور الوثنية واأللحاد . 

آية واحدة في كل الكتاب المقدس عهد قديم أوجديد تقول ان اليهود سقطت عنهم صفة )شعب اللة( !! ..ليس ألنأكثر من هذا فليس هناك   

.. كل ما قدمة الرب لهذا الشعب مازال ساري المفعول وهذا ما يؤكدة لهم أي فضل ولكن بسبب أمانة الرب وحفظة للعهود والمواعيد   

َي بِّالَ نََداَمةٍ ألَنَّ ( ..  29:  11بولس الرسول في ) رو   بَاتِّ هللاِّ َوَدْعَوتَهُ هِّ ..   هِّ  

 

 +   شعب اليهود شعب مقدس أي شعب أفرزة الرب وخصصة لغرض معين وهو ظهور المخلص وسط هذا الشعب وتدبير الخالض 

رِّ أَْيًضا قَْد َحَصلَْت بَقِّيَّةٌ َحَسَب ( ..  5: 11بعض من اليهود وايمانهم بالرب بعد أجتيازهم الضيقة العظيمة ) رو  َمانِّ اْلَحاضِّ فََكذلَِّك فِّي الزَّ  

ي يكونوا مشابهين لة .. وكما أختار الرب اليهود وقدسهم لغرض معين , هكذا أيضا الرب عرف شعب كنيستة وعينهم حت اْختِّيَارِّ الن ِّْعَمةِّ   

، لِّيَُكوَن هَُو بِّْكًرا بَ ( .. 29:  8في كل شيئ ) رو  يَن ُصوَرةَ اْبنِّهِّ يَن َسبََق فَعََرفَُهْم َسبََق فَعَيَّنَُهْم لِّيَُكونُوا ُمَشابِّهِّ ينَ ألَنَّ الَّذِّ .. ْيَن إِّْخَوةٍ َكثِّيرِّ  

ْنَد هللاِّ ُمَحابَاةٌ ( ..  11: 2يستطيع الرب كل شيئ , واليحابى شعب علي حساب شعب آخر ) رو  .. ألَْن لَْيَس عِّ  

 

ومن الوصايا والطقوس المكتوبة فية !؟ ..   +   ننتقل إلي نقطة جديدة .. وهي ما موقفنا ككنيسة اآلن من ناموس اليهود !؟  

) نوموس( وتحمل نفس المعني ليونانية في الحقيقة كلمة ناموس في العبرية ) تورا( ولغويا تعني القانون أو الشريعة أو التعليمات , وفي ا  
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َوقَاَل  ( ..   44:   24, أنظر ) لو في اللغة العبرية , وهذة الكلمة أيضا تطلق علي أسفار موسي الخمسة سواء من جهة التعاليم أو التاريخ   

ي َكلَّْمتُُكْم بِّهِّ َوأَنَا بَْعُد َمعَُكْم:  يرِّ لَُهْم: »هذَا هَُو اْلَكالَُم الَّذِّ يُع َما هَُو َمْكتُوٌب َعن ِّي فِّي نَاُموسِّ ُموَسى َواألَْنبِّيَاءِّ َواْلَمَزامِّ ..  أَنَّهُ الَ بُدَّ أَْن يَتِّمَّ َجمِّ  

وغيرها .. أو علي جميع فرائض الناموس من ختان و ذبائح   

لعهد القديم , ومازلنا في العهد الجديدمجموعة من الوصايا ومجموعة من الفرائض .. الوصايا أوصي بها اللة الشعب في افالناموس هو   

يَّةُ، الَ َكأَن ِّي أَْكتُُب ( .. 5 –  6:  1يو  2وهذا واضح من كالم القديس يوحنا الرسول في ) ملتزمين بها حتي اآلن  يرِّ ْنكِّ يَا كِّ َواآلَن أَْطلُُب مِّ  

َن اْلبَدْ  ْنَدنَا مِّ يَدةً، بَلِّ الَّتِّي َكانَْت عِّ يَّةً َجدِّ يَّةُ: إِّلَْيكِّ َوصِّ َي اْلَوصِّ هِّ هِّ َي اْلَمَحبَّةُ: أَْن نَْسلَُك بَِّحَسبِّ َوَصايَاهُ. هذِّ هِّ هِّ بَّ بَْعُضنَا بَْعًضا.  َوهذِّ : أَْن يُحِّ ءِّ  

َن اْلبَْدءِّ أَْن تَْسلُُكوا فِّيَها ْعتُْم مِّ فوصايا الرب هي قوانين الرب التي يستحيل منذ العهد القديم , .. والمقصود بكلمة ) البدأ ( هو  َكَما َسمِّ  

فَإِّن ِّي اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: إِّلَى أَْن تَُزوَل السََّماُء ( .. 18: 5كسرها أو الخروج عنها في أي زمان وهذا واضح وصريح في هذة اآلية ) مت   

َن النَّامُ  َدةٌ مِّ ٌد أَْو نُْقَطةٌ َواحِّ ..  وسِّ َحتَّى يَُكوَن اْلُكلُّ َواألَْرُض الَ يَُزوُل َحْرٌف َواحِّ  

( .. 15:  1بط  1فنحن في كنيسة العهد الجديد ملتزمين حرفيا بوصايا الرب وتعليماتة في العهد القديم وربما ماقالة القديس بطرس في)   

يَن فِّي ُكل ِّ  يسِّ ي َدَعاُكْم، كُونُوا أَْنتُْم أَْيًضا قِّد ِّ يَر اْلقُدُّوسِّ الَّذِّ يَن ألَن ِّي أَنَا قُدُّوسٌ بَْل نَظِّ يسِّ يَرةٍ. ألَنَّهُ َمْكتُوٌب: »ُكونُوا قِّد ِّ .. وهذا المكتوب قرأة  سِّ  

يَن، ألَن ِّي أَنَا قُدُّوسٌ ( .. 44:   11) ال بطرس في وصايا الرب لليهود في  يسِّ بُّ إِّلُهُكْم فَتَتَقَدَُّسوَن َوتَُكونُوَن قِّد ِّ ..  إِّن ِّي أَنَا الرَّ  

الناموس سواء خروف الفصح أو الختان أو شرائع التطهير والتقديس فكانت كلها رموز تحققت فعليا في شخص الرب يسوع أما فرائض   

 وهذا كلة في مجملة هو أستكمال للناموس وليس نقض لة .

 

وبالطبع كان   ال الناموس(+   إذن الناموس في العهد القديم لة جانبان وهما األول : الوصايا ) وصايا الرب(, والثاني : الطقوس )أعم  

يكن اللة يقبل من اليهود تنفيذ الطقوس إذا جانب الوصايا لة أهمية كبري في نظراللة أكثر من تتميم الطقوس أو ) أعمال الناموس( , ولم   

ْن لَِّماذَا لِّي َكثَْرةُ ذَبَائِّحِّ ( .. 11:  1كان هناك تقصير في تنفيذ وصايا اللة وهذا يتضح من هذة اآلية ) أش  . اتََّخْمُت مِّ بُّ ُكْم، يَقُوُل الرَّ  

ْرفَاٍن َوتُيُوٍس َما أَُسر   نَاٍت، َوبَِّدمِّ ُعُجول َوخِّ بَاٍش َوَشْحمِّ ُمَسمَّ وهنا رفض الرب تنفيذ طقوس الذبائح والسبب كان تقصير ..ُ ُمْحَرقَاتِّ كِّ  

.  تَعَلَُّموا  ( .. 16:   1اليهود في تنفيذ وصايا الرب أوال ) أش  . ُكفُّوا َعْن فِّْعلِّ الشَّر ِّ ْن أََمامِّ َعْينَيَّ لُوا َشرَّ أَْفعَالُِّكْم مِّ لُوا. تَنَقَّْوا. اْعزِّ اِّْغتَسِّ  

. حَ  فُوا اْلَمْظلُوَم. اْقُضوا لِّْليَتِّيمِّ . اْنصِّ . اْطلُبُوا اْلَحقَّ ..  اُموا َعنِّ األَْرَملَةِّ فَْعَل اْلَخْيرِّ  

ْفُظ َوَصايَا هللاِّ ( ..  19:   7كو  1في ) وكرر بولس نفس هذة الفكرة  تَاُن َشْيئًا، َولَْيَستِّ اْلغُْرلَةُ َشْيئًا، بَْل حِّ .. لَْيَس اْلخِّ  

 

مثلما فعل إبراهيم عهود بين الرب وبين نسل إبراهيم وجود وعود وكان التبرير قديما يتم بتصديق وعود الرب +   ترتب علي وجود   

 حرفيا ونال التبرير بتصديق وعود الرب .. وكانت طقوس الناموس المتعددة من ختان وغيرها هي عالمة علي وجود هذا العهد بين اللة 

ووهم نواليهود العهود والوعود وتمسكوا فقط بطقوس الناموس وصار لديهم أعتقاد خاطئ نسل إبراهيم .. وعلي مر العصور نسي الو  

ُر أََماَمهُ ..  (20:  3التبرير فقط بممارسة طقوس الناموس ولهذا قال بولس في )رو  ي َجَسٍد الَ يَتَبَرَّ لتصحيح.. ألَنَّهُ بِّأَْعَمالِّ النَّاُموسِّ ُكلُّ ذِّ  

يَمانِّ بُِّدونِّ أَْعَمالِّ النَّاُموسِّ  ..  ُر بِّاإلِّ ْنَساَن يَتَبَرَّ ُب أَنَّ اإلِّ  مفاهيم اليهود الخاطئة والرجوع إلي البداية )األيمان أوال( ) رو3 :28( .. إِّذًا نَْحسِّ

يَمانِّ  .. ي بِّاإلِّ ، اْلبِّرَّ الَّذِّ يَن لَْم يَْسعَْوا فِّي أَثَرِّ اْلبِّر ِّ أَْدَرُكوا اْلبِّرَّ  وهذا فعال ما نالتة كنيسة األمم ) رو9 : 30( .. فََماذَا نَقُوُل؟ إِّنَّ األَُمَم الَّذِّ

، لَْم ( .. 31 –  32:   9بعد ان تخطت ما فشل فية اليهود ) رو  نَّ إِّْسَرائِّيَل، َوهَُو يَْسعَى فِّي أَثَرِّ نَاُموسِّ اْلبِّر ِّ !  َولكِّ ْك نَاُموَس اْلبِّر ِّ يُْدرِّ  

. فَإِّنَُّهُم اْصَطَدُموا بَِّحَجرِّ  ، بَْل َكأَنَّهُ بِّأَْعَمالِّ النَّاُموسِّ يَمانِّ ْدَمةِّ  لَِّماذَا؟ ألَنَّهُ فَعََل ذلَِّك لَْيَس بِّاإلِّ ..  الصَّ  
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 مفاهيم خاطئة أعتادنا عليها  

 

وذلك لكي تتناسب مع المستوي الروحي الضعيف للشعب ثم طور وصايا العهد القديم لم تكن في عمق وقوة وصايا العهد الجديد "    1   

" لتناسب النمو الروحي للبشرية الرب ذلك في العهد الجديد   

, نقرأ هذا هذا الكالم غير دقيق كتابيا .. فداود النبي في العهد القديم يقول عن ناموس الرب أنة )كامل( أي اليحتاج إضافات أو تطوير   

يًما( ..  7:  19في ) مز َل َحكِّ قَةٌ تَُصي ُِّر اْلَجاهِّ ِّ َصادِّ ب  ٌل يَُردُّ النَّْفَس. َشَهاَداُت الرَّ ِّ َكامِّ ب  وصورة الكمال هذة كانت واضحة   .. نَاُموُس الرَّ  

فمثال عندما أخذ أبيمالك سارة زوجة إبراهيم وكان في إمكان  جدا في قلب وعقل أبناء اللة قبل ان تكون مكتوبة في أيام موسي النبي ,   

اذا كان رد فعل إبراهيم , فم( , قام بردها لزوجها 7: 20إبراهيم أن ينتقم ويستردها بالقوة ولكن بعد ظهور الرب في حلم ألبيمالك ) تك   

بَّ َكاَن قَ ( ..  17-  18:  20يقول الكتاب في ) تك  يَهُ فََولَْدَن. ألَنَّ الرَّ يُم إِّلَى هللاِّ، فََشفَى هللاُ أَبِّيَمالَِّك َواْمَرأَتَهُ َوَجَوارِّ أَْغلَقَ ْد فََصلَّى إِّْبَراهِّ  

ٍم لِّبَْيتِّ أَبِّيَمالَِّك بَِّسبَبِّ َساَرةَ اْمرَ  يمَ ُكلَّ َرحِّ ما فعلة إبراهيم مع أبيمالك هو الصالة من أجلة .. أليس هذا هو ما نفعلة.. وهنا نري  أَةِّ إِّْبَراهِّ  

يَم ( .. 5:  26منذ البداية كانت شريعة الرب وكالمة واضح ألبراهيم ) تك اآلن في زمن النعمة في العهد الجديد !؟  ْن أَْجلِّ أَنَّ إِّْبَراهِّ مِّ  

ي َوَشَرائِّعِّي ي َوفََرائِّضِّ رِّ َع لِّقَْولِّي َوَحفَِّظ َما يُْحفَُظ لِّي: أََوامِّ ..  َسمِّ  

أليس ما فعلة يوسف هو تطبيق لشريعة الكمال كما!؟  .. ألم يغفر ويسامح من قلبة   مثال آخر في كيفية تعامل يوسف مع إخوتة في مصر  

 نعرفها اآلن في العهد الجديد !؟ , بل وقبل ان يكتب اللة في شريعة موسي ) ال تزني( .. ألم ينفذ يوسف هذة الوصية مع زوجة فوطيفار 

ت .فمن قال لة أنة شر عظيم أليس اللة نفسة !؟ .. نعم ناموس الرب كامل واليحتاج تطوير أو إضافا   

 والذي يظن ان هناك تطور ونمو في روحانية ناموس الرب كيف يفسر أقتباس بولس رسول العهد الجديد لنصوص ووصايا من العهد 

( ..  9- 10:   9كو  1وتطبيقها في العهد الجديد في كالمة ألهل كورونثوس بخصوص تكفل شعب الكنيسة برواتب الكهنة في ) القديم   

هُ الث ِّيَراُن؟  أَْم يَقُوُل ُمْطلَقًافَإِّنَّهُ  مُّ ًسا«. أَلَعَلَّ هللاَ تُهِّ ْن أَْجلِّنَا َمْكتُوٌب. ألَنَّهُ َمْكتُوٌب فِّي نَاُموسِّ ُموَسى: »الَ تَُكمَّ ثَْوًرا َدارِّ ْن أَْجلِّنَا؟ إِّنَّهُ مِّ مِّ  

اثِّ أَْن يَْحُرَث َعلَى َرَجاءٍ   ي لِّْلَحرَّ هِّ ( .. 4:  25ن العهد القديم في )تث .. وهي آية مقتبسة م يَْنبَغِّ َراسِّ ..  الَ تَُكمَّ الثَّْوَر فِّي دِّ  

 

ولهذا فناموس اليهود في العهد القديم هو لعنة " " المسيح أفتدانا من لعنة الناموس    2  

ْن  ( ..  10: 3ومن يستشهد بهذا الكالم يستشهد بالمكتوب في ) غل  يَن هُْم مِّ يَع الَّذِّ .. أو من   أَْعَمالِّ النَّاُموسِّ هُْم تَْحَت لَْعنَةٍ ألَنَّ َجمِّ  

، إِّْذ َصاَر لَْعنَةً ألَْجلِّنَا( .. 13: 3) غل  ْن لَْعنَةِّ النَّاُموسِّ يُح اْفتََدانَا مِّ .. وبالطبع هذا غير صحيح ألن اللعنة هنا هي النتيجة الحتمية اَْلَمسِّ  

.. وليس الناموس َمْلعُوٌن َمْن الَ يُقِّيُم َكلَِّماتِّ هذَا النَّاُموسِّ لِّيَْعَمَل بَِّها( .. 26:  27المترتبة علي كسر وصايا الناموس كما نقرأ في ) تث   

 نفسة , ألن الناموس هو ناموس الرب واليليق ان يصفة البعض بجهل أنة لعنة .. هذا كان الوضع في العهد القديم وهذة اللعنة ) كسر

الذي أكمل الناموس عنا وبهذا األيمان نلنا التبرير المجاني . لوحيد الناموس ( حررها منها الرب يسوع ألنة ا  

لُوا بَْعُضُكْم أَثْقَاَل  ..  ( 2:  6وعندما أكمل الرب الخالص وأتم كل تعاليمة صار عندنا ما يعرف بأسم ناموس المسيح في ) غل  اِّْحمِّ  

يحِّ  ُموا نَاُموَس اْلَمسِّ ..  بَْعٍض، َوهَكذَا تَم ِّ  

 

" المسيح هو نهاية الناموس "    3  

نُ ( .. 4:  10لألسف هذة ترجمة غير صحيحة في اللغة األنجليزية للمكتوب في ) رو  ْلبِّر ِّ لُِّكل ِّ َمْن يُْؤمِّ يُح لِّ َي: اْلَمسِّ ..  ألَنَّ َغايَةَ النَّاُموسِّ هِّ  

العربية أدق وأصح ألن المسيح هو الهدف والغاية من الناموس وليس نهايتة , الترجمة   
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ٍة تَْعَمُل ( ..   43:   21الفهم الخاطئ في مثل الكرم والكرامين لألية ) مت    4 ْنُكْم َويُْعَطى ألُمَّ لِّذلَِّك أَقُوُل لَُكْم: إِّنَّ َملَُكوَت هللاِّ يُْنَزعُ مِّ  

أنها تعني إنتهاء بركة شعب اللة المختار من اليهود وذهابها إلي كنيسة العهد الجديد . .. فهمها البعض علي  أَثَْماَرهُ   

و الزيتونة هى رموز لألمة اليهودية ولكن المثل هنا اليتكلم عن الكرم )اليهود(..المعروف ان الكرمة أو التينة أوهذا تفسيرغير صحيح   

وهم في الحقيقة رؤساء وقادة الشعب اليهودي من رؤساء الكهنة , الفريسيين و الكتبة وهم ولكنة يتكلم أساسا عن الكرامين األردياء   

يُّوَن أَْمثَالَهُ، َعَرفُوا أَنَّهُ تََكلََّم  ( ..   45:   21أنفسهم أدركوا تماما ان المسيح كان يقصدهم في ) مت  يسِّ َع ُرَؤَساُء اْلَكَهنَةِّ َواْلفَر ِّ ا َسمِّ َولَمَّ  

مْ     دية .ميال 70كالم المسيح حرفيا وأنتهت هذة الطبقة من القادة بعد خراب الهيكل سنة وقد تحقق  .. َعلَْيهِّ

 

ق.م. ثم التشتت في كل بقاع العالم بعد دمار أورشليم  586ق.م. ثم للسبي البابلي سنة  722تعرض اليهود للسبي اآلشوري سنة   5  

م. , وهذة كلها عالمات تشير إلي رفض الرب لهذا الشعب . 70سنة   

مثلما مرت الكنيسة بعصور األضطهاد  رفضهم .. تماما مرور اليهود خالل أزمات شديدة علي مر العصور فهذا اليعني بالمرة ان اللة   

(22:  14أنة بضيقات كثيرة ينبغي ان ندخل ملكوت اللة ؟ ) أع , ألم يقول بولس الرسول لم يكن عالمة رفض من اللة لكنيستة وهذا   

بُّ ( ..  12:  3وألم يقول الحكيم في ) أم  بُّهُ الرَّ ي يُحِّ بُهُ، َوَكأٍَب بِّاْبٍن يَُسرُّ بِّهِّ ألَنَّ الَّذِّ ض. ..أي ان تأديبات اللة هي عالمة حب وليس رف يَُؤد ِّ  

, وقد عاتب الربوقديما في وقت خروج اليهود إلي السبي البابلي ساد علي الجميع الشعور باألحباط الشديد وأنهم مرفوضين من الرب   

يَرتَْينِّ اللَّتَْينِّ اْختَاَرهَُما ..  (24:  33أرميا النبي علي هذا الشعور في وسط الشعب في ) أر أََما تََرى َما تََكلََّم بِّهِّ هذَا الشَّْعُب قَائِّالً: إِّنَّ اْلعَشِّ  

بُّ قَْد َرفََضُهَما بسبب عصيانة وتمردة المستمر علي وصايا الرب ورغم  .. رغم ان اليهود في ذلك الوقت كانوا يستحقون كل التأديب  الرَّ  

تبين أنة أسهل علي الرب أن يلغي نظام النهار والليل من أن يرفض شعبة من اليهود في هذا كلة كان رد الرب القوي في اآليات التالية   

ي َمَع النَّ ( ..  25:   33) أر  : إِّْن ُكْنُت لَْم أَْجعَْل َعْهدِّ بُّ ، فَإِّن ِّي أَْيًضا أَْرفُُض نَْسَل  هَكذَا قَاَل الرَّ ، فََرائَِّض السََّماَواتِّ َواألَْرضِّ َهارِّ َواللَّْيلِّ  

يَم َوإِّْسَحاَق َويَْعقُوَب، ألَن ِّي أَُردُّ  ْن نَْسلِّهِّ ُحكَّاًما لِّنَْسلِّ إِّْبَراهِّ ي، فاَلَ آُخذُ مِّ الص اليهود في إذن قضية خ ..  َسْبيَُهْم َوأَْرَحُمُهمْ يَْعقُوَب َوَداُوَد َعْبدِّ  

بي األعداء كما يظن بعضنا ولكنة خالص ) أبدي( كما قال أشعياء النبي النهاية هي قضية محسومة , وهي ليست قضية الخالص من س  

يًّا. الَ تَْخَزْوَن َوالَ تَْخَجلُوَن إِّلَى  ُدهُورِّ األَبَدِّ  .. ِّ َخالًَصا أَبَدِّ ب  ا إِّْسَرائِّيُل فَيَْخلُُص بِّالرَّ  ) أش 45 : 17( .. أَمَّ

 

ولكن بعد مجئ المسيح لم يعد هذا الشعب أختيار اللة لليهود كشعب مختار كان لة هدف وهو مجئ المسيح متجسدا من هذا الشعب "   6  

 هو شعب اللة المختار" .

َوقَْد  ( .. 22:   17أخ  1ألن اللة نفسة يقول علي لسان داود النبي ان هذا األختيار كان أختيار )أبدي( في ) في الواقع هذا غير صحيح   

ْرَت لَُهْم إِّلًها .. بل أكثر من هذا , في وقت أنحالل شعب اليهود وتركهم بُّ صِّ َك َشْعبًا إِّلَى األَبَدِّ ، َوأَْنَت أَيَُّها الرَّ  َجعَْلَت َشْعبََك إِّْسَرائِّيَل لِّنَْفسِّ

َن  ( ..  1:  2للرب وتبعية الكثير منهم لألوثان في وقت سفر القضاة يقول الرب علي لسان المالك في ) قض   ِّ مِّ ب  َد َمالَُك الرَّ َوَصعِّ  

ي َمعَُكْم إِّلَى األَبَدِّ  .. ْصَر َوأَتَْيُت بُِّكْم إِّلَى األَْرضِّ الَّتِّي  أَْقَسْمُت آلبَائُِّكْم، َوقُْلُت: الَ أَْنُكُث َعْهدِّ ْن مِّ يَم َوقَاَل: »قَْد أَْصعَْدتُُكْم مِّ ْلَجالِّ إِّلَى بُوكِّ  اْلجِّ

علي نفس  وتأسيس دولتهم  1948ليس فقط كان األختيار للشعب ولكن أيضا لألرض , وربما رجوع اليهود إلي هذة األرض سنة    

يًّا .. حتي الختان  الذي يميز  َك ُمْلًكا أَبَدِّ ْن بَْعدِّ هِّ األَْرَض مِّ ي نَْسلََك هذِّ  األرض كان تحقيق حرفي لماقالة يعقوب في ) تك 48 : 4( ..َوأُْعطِّ

ُكْم  َعْهًدا   ي فِّي لَْحمِّ تَِّك، فَيَُكوُن َعْهدِّ تَانًا َولِّيُد بَْيتَِّك َواْلُمْبتَاعُ بِّفِّضَّ  اليهود عن غيرهم من الشعوب كان عالمة أبدية ) تك 17:  13( ..يُْختَُن خِّ

يًّا .. وهكذا نري ان اللة يعطي لليهود ملكية األرض ملكا أبديا , ويجعل الختان فريضة أبدية , فكيف اليكون الشعب نفسة في عالقة   أَبَدِّ

 أبدية مع اللة !!؟؟ 
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" الشعب اليهودي هو شعب قال عنة الرب يسوع أنة شعب غليظ الرقبة , لذلك اليمكن ان يكونوا هم شعب اللة المختار."   7  

الفرق بين الكالم عن الشعب اليهودي ككل وبين القادة لهذا الشعب سواء كانوا من الفريسيين , الصدوقيين , رؤساء الكهنة البد ان نفهم   

بل قاوموة بشراسة طيلة مدة خدمتة, وقدلرب يسوع وكانوا أعداد كبيرة وهؤالء جميعا لم يؤمنوا بالرب يسوع وجميعهم كانوا أعداء ل  

ا الَّذِّ يَن  رَّ َملَُكوتِّ هللاِّ. َوأَمَّ فُوا سِّ َي لَُكْم أَْن تَْعرِّ  أطلق عليهم الرب التعبير " الذين هم من الخارج " في ) مر4 :  11( .. فَقَاَل لَُهْم: »قَْد أُْعطِّ

جٍ  فَبِّاألَْمثَالِّ يَُكوُن لَُهْم ُكلُّ َشْيءٍ  .. أو حسب أنجيل لوقا أطلق عليهم تعبير "الباقيين" كما في ) لو 8 :10( .. فَقَاَل: »لَُكْم قَدْ  ْن َخارِّ  هُْم مِّ

يَن الَ يَْفَهُمونَ  ..   عِّ ُروَن، َوَسامِّ يَن الَ يُْبصِّ رِّ ْلبَاقِّينَ  فَبِّأَْمثَال، َحتَّى إِّنَُّهْم ُمْبصِّ ا لِّ فُوا أَْسَراَر َملَُكوتِّ هللاِّ، َوأَمَّ َي أَْن تَْعرِّ   أُْعطِّ

لذين هم من الخارج " , شاع في" ا.. وهذا التعبيروكال التعبيرين المقصود هو كل من بعاند ويصر علي رفض األيمان بالرب يسوع   

يَن اْلَوْقتَ ( .. 5:  4) كو القرن األول الميالدي وأستخدمة بولس الرسول أحيانا كما في  جٍ، ُمْفتَدِّ ْن َخارِّ يَن هُْم مِّ َهةِّ الَّذِّ ْن جِّ ْكَمٍة مِّ اُْسلُُكوا بِّحِّ  

ا الَّذِّ ( ..  12- 13:   5كو  1أو في )  ل؟  أَمَّ ْن َداخِّ يَن مِّ ينُوَن الَّذِّ جٍ؟ أَلَْستُْم أَْنتُْم تَدِّ ْن َخارِّ يَن مِّ يَن الَّذِّ جٍ فَاهللُ  ألَنَّهُ َماذَا لِّي أَْن أَدِّ ْن َخارِّ يَن مِّ  

ْن بَْينُِّكمْ  لُوا اْلَخبِّيَث مِّ ينُُهْم. »فَاْعزِّ .. يَدِّ  

من قادة اليهود وليس الشعب .الرب والرسل علي المعاندين أو الرافضين لأليمان إذن نستنتج من ذلك ان تعبير شعب غليظ الرقبة أطلقة    

 

يُدوَن أَْن تَْعَملُوا( .. 44:  8) يو  في عن اليهود أليس ما قالة الرب   8 ْن أٍَب هَُو إِّْبلِّيُس، َوَشَهَواتِّ أَبِّيُكْم تُرِّ كافي ألثبات رفض .. أَْنتُْم مِّ  

, بعد ان نسب بنوتهم للشيطان وليس للرب نفسة !؟ المسيح لهذا الشعب   

 البد من التدقيق لمعرفة من كان السيد المسيح يقصد بهذا الكالم ؟؟ .. ولكن دعونا أوال نتبادل بعض األفكار معا , أليس يوحنا الحبيب 

حنا هذا الكالم عن نفسة أو عن المسيح أو عن شعبة !!.. ألم كاتب األنجيل بل والسيد المسيح نفسة من اليهود !! فهل يعقل ان يقول يو  

َن اْليَُهودِّ ( .. 22:  4يقول يوحنا في موضع آخر ) يو  ( !؟  44:  8.. !! , فكيف يتوافق هذا مع المكتوب في ) يو  ألَنَّ اْلَخالََص هَُو مِّ  

(16بعضهم إلي مصير الجحيم في األبدية كما نفهم من قصة الغني ولعازر في ) لو اليهود جميعا هم أبناء إبراهيم جسديا حتي لو أنتهي   

يمَ ( .. 37:  8والرب نفسة الينكر هذة الحقيقة أنهم ذرية إبراهيم في ) يو  يَّةُ إِّْبَراهِّ .. ولكن حقيقة األمر ان هذا الكالم في   أَنَا َعالٌِّم أَنَُّكْم ذُر ِّ  

الشاغل هو التخلص من الرب, قصد بة الرب قادة اليهود ) فقط ( سواء الكتبة أو الفريسيين أو شيوخ الكهنة الذين كان شغلهم  44العدد   

ال نفذوا مشورتهم الشيطانية .وقتلة بأي طريقة , ومن هذا المنطلق أطلق عليهم الرب لقب أوالد أبليس , والننسي أنهم في النهاية فع  

 

يرُ ( ..   11- 12:   1) يو    9 يَن قَبِّلُوهُ فَأَْعَطاهُْم ُسْلَطانًا أَْن يَصِّ ا ُكلُّ الَّذِّ تُهُ لَْم تَْقبَْلهُ. َوأَمَّ تِّهِّ َجاَء، َوَخاصَّ وا أَْوالََد هللاِّ، أَيِّ  إِّلَى َخاصَّ  

هِّ  نُوَن بِّاْسمِّ لة لليهود كشعب مختار وأستبدلة بشعب كنيسة العهد الجديد . .. هذة اآلية تثبت رفض ال  اْلُمْؤمِّ  

 نالحظ نقطتان في غاية األهمية :  النقطة األولي  أنة يعد األنهيار األخالقي الرهيب لليهود في سفر القضاة , وبعد تبعيتهم شبة الجماعية

العهد الجديد ومازال يطلق علي هذا الشعب ) خاصتة ( .. !!! لألصنام واألوثان في أيام أرميا وأشعياء النبي .. يأتي الرب متجسدا في    

 النقطة الثانية  تقول اآلية ان خاصتة لم تقبلة , ولم تنص إطالقا علي ان الرب لم يقبل خاصتة أو رفضهم لكنة فتح الباب أمام األمم أي 

 كنيسة العهد الجديد ليصيروا هم  أيضا خاصة للرب وأوالد لة .. تماما مثلما كان اليهود وليس بديال عنهم .. حقيقي ان اليهود لم يؤمنوا

 ولكن من قال أنهم خرجوا خارج دائرة أختير الرب !؟ .. هناك في تدبيرات اللة وقت معين في نهاية األزمنة سيقبل اليهود الرب يسوع 

 مؤمنين بة مخلصا لهم ..  

َكَما اْختَاَرنَا فِّيهِّ قَْبَل ( .. 4:  1أختارنا أوال لة من قبل أن نولد ) أف األختيار في كل األحوال يسبق األيمان فأنت وأنا مؤمنين ألن اللة   

يَن َوبِّالَ لَْوٍم قُدَّاَمهُ فِّي اْلَمَحبَّةِّ  يسِّ ، لِّنَُكوَن قِّد ِّ يسِّ اْلعَالَمِّ ..  تَأْسِّ  
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ي، َمْن أََراُكْم أَْن تَْهُربُووَ ( ..  7:  3في ) لو  10 ْنهُ: »يَا أَْوالََد األَفَاعِّ ُدوا مِّ يَن َخَرُجوا لِّيَْعتَمِّ َن اْلغََضبِّ اآلتِّيَكاَن يَقُوُل لِّْلُجُموعِّ الَّذِّ ..  ا مِّ  

 وهذا اليليق بشعب اللة . فهل هم أوالد اللة أم أوالد األفاعي !؟ 

شعب بأكملة أنهم أوالد الشياطين !! .. وهل هذا يليق بنا ان نتخيل ان اللة يمكن ان يفعل  في البداية , كيف نتخيل ان اللة يمكن ان يصف  

 ذلك !؟ أو هل يتخبل بعضنا ان اللة عندة عنصرية بخصوص بعض الشعوب !؟ 

متكاملة لحقيقة ما حدث .ربما يبدو هذا من القرائة السطحية للنص ولكن الدراسة المتعمقة لنفس الحادثة في باقى األناجيل تعطي صورة   

كانت هناك مجموعة من الفريسيين والصدوقيين ورؤساء صحيح انة جاء جموع اليهود إلي يوحنا ليعتمدوا , ولكن ضمن هذة الجموع   

، قَاَل لَُهْم: »يَاأَْوالََد   يَّتِّهِّ دُّوقِّي ِّينَ  يَأْتُونَ  إِّلَى َمْعُمودِّ ي ِّيَن َوالصَّ يسِّ َن اْلفَر ِّ يَن مِّ ا َرأَى َكثِّيرِّ  الكهنة .. نقرأ هذا في ) مت 3 :  9 – 7( .. فَلَمَّ

َن اْلغََضب اآلتِّي ي، َمْن أََراُكْم أَْن تَْهُربُوا مِّ ومن هنا يتضح  لنا ان الكالم كان موجهة بالدرجة األولي إلي قادة اليهود الدينيين ..  األَفَاعِّ  

 الذين يمثلون صورة مريضة للتدين في ذلك الوقت .  

 وجدير بالذكر ان الرب يسوع نفسة وصف هذة المجموعة من القادة بنفس الوصف في ) مت 23  : 33  – 29 ( .. َوْيٌل لَُكْم أَيَُّها اْلَكتَبَةُ 

يقِّيَن،   َوتَ قُولُوَن: لَْو ُكنَّا فِّي أَيَّامِّ آبَائِّنَا لََما َشاَرْكنَاهُْم فِّي َدمِّ   د ِّ يُّوَن اْلُمَراُؤونَ ! ألَنَُّكْم تَْبنُوَن قُبُوَر األَْنبِّيَاءِّ َوتَُزي ِّنُوَن َمَدافَِّن الص ِّ يسِّ   َواْلفَر ِّ

نْ  ي! َكْيفَ  تَْهُربُوَن مِّ .  فَاْمألُوا أَْنتُْم مِّ ْكيَاَل آبَائُِّكْم.  أَيَُّها اْلَحيَّاُت أَْوالََد األَ فَاعِّ ُكْم أَنَُّكْم أَْبنَاُء قَتَلَةِّ األَْنبِّيَاءِّ .  فَأَْنتُْم تَْشَهُدوَن َعلَى أَْنفُسِّ  األَْنبِّيَاءِّ

وهذا تأكيدا لما فعلة يوحنا المعمدان .  .. َدْينُونَةِّ َجَهنََّم؟   

 

لألسف هذة الصورة المشوهة التي تكونت في ذهن الكثيرين منا  ولكن لي تعليق صغير, .. +   لعدم األطالة أكتفي يهذة النقاط العشرة   

أو حتي مجرد بخصوص الشعب اليهودي تؤثر بشكل كبير علي قدرتنا لفهم وأستيعاب نبوات كثيرة جدا مكتوبة عنهم في الكتاب المقدس  

ليهود أو إسرائيل وجعلها رموز للمسيحية أو  فهم األحداث المستقبلية في المجئ الثاني , بل ويضطر الكثير من الخدام ألستبدال كلمة ا  

.. وكأن اللة كان غير قادر ان يتكلم معنا بصراحة بما يقصدة في كالمة عن هذا الشعب  كنيسة العهد الجديد   

! آية واحدة التوجد آية واحدة في كل الكتاب المقدس )عهد قديم أو جديد ( تشير إلي إنتهاء العهد بين اللة واليهود .. والفي الوقت الذي   

 ليس ألن لهم أي فضل بل بسبب أمانة الرب الغير محدودة  

    فأي حق لي أو لك أو أليى إنسان ان يقرر بنفسة من هم الشعوب التي تتبع اللة أو تنتمي ألية !!؟؟ ... ال أحد . 
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 شخصيات من الكتاب المقدس 

 العهد الجديد 

 

 المرأة السامرية 

(  15:  4) يو ..  " ياسيد أعطني هذا الماء لكي ال أعطش  " +      

.. وفي وسط ما وصل ألية من فشل  , وكلما قام من خطية وقع مرة ثانية في خطية أخريالذي حاول كثيرا ولم ينجح صرخة األنسان   

لِّي َعن ِّي َعْينَْيكِّ فَإِّنَُّهَما قَْد َغلَبَتَانِّيحَ إلي الرب بلغة يعرفها الرب جيدا فيرد الرب قائال : ويأس وضعف لم يتبقي لة غير دموعة تصرخ  ِّ و   

آللمنا ويبحث عنا في كل مكان واليسترح حتي نرجع ألية ( .. نعم الرب لنا هو أب يشعر بنا ويتألم  5:  6) نش   

 

عند بئر سوخار لتحولها الخاطئة+   هذا هو عمل النعمة العظيمة التي تعمل في كل العصور واألجيال وكانت علي موعد مع السامرية   

 عن الطريق القديم بالمحبة والحكمة وتقدم لها كأس الخالص وتروي عطشها وتفطمها عن الماء الذي في العالم . 

يتحدث بأرق الروحيات إلي أمرأة غريقة في األثم وأندهش كثيرا أحد النقاد الذين تخصصوا في نقد الكتاب المقدس كيف ان المسيح   

التي تريد خالص النفس البشرية مهما كانت شرورها أو  وهو في الحقيقة معذور ألنة اليعلم عن محبة المسيح التي بال حدود .. األوحال   

لتتوقف عن طريقة حياتها القديمة وتصير كارزة بالخالصخطاياها .. وسنري كيف تعامل المسيح مع هذة المرأة بمحبة وحكمة عجيبة   

 

ال نعرف ما هو أسمها او عائلتها .. وهذة هي طريقة المسيح .. مامن امرأة أخطأت وأقتربت من+   من هي هذة المرأة السامرية ؟   

وعلي ماضيها , هل تعرف اسم المرأة التي جاءتة في بيت سمعان الفريسي ؟ أو أسم المرأة التي المسيح إال وغطي المسيح علي إثمها   

؟ وما أسم السامرية ؟ .. ربما لم يكن لتلك النساء أي مانع من ذكر أسمائهم وتفاصيل حياتهم , لكن الربيرجموها قبض عليها اليهود ل  

بمذلة الماضي فيسترها بيدية العطوفتين  يسوع كان دائما رقيق المشاعر ومترفق بالنفس التي تحس   

 

كلمة تعني الخالعة أو السكري ولعلها بهذا األسم تمثل إلي حد  أسمها ولكننا نعلم من أين هي فهي من مدينة "سوخار" وهي+ النعلم   

, كما انها كانت في الغالب امرأة فقيرة فالذهاب للبئر عموما يقوم بة األجيرات بعيد الحياة الخليعة الماضية التي كانت تحياها هذة المرأة   

ال مما سهل لها التزاوج من خمسة أزواج والمعيشة مع رجل آخر أنها أيضا كانت علي قدر كبير من الجمأو الخادمات أو األماء , ويظن   

.. وهي أيضا كانت مقتدرة في الكالم , قوية المنطق وتجيد الحوار والمواجهة , وهذا يبدو واضحا في كالمها مع المسيحغير شرعي   

لها تأثير في ذلك , كما كانت فخورة بشعبها وجنسها , وتتفهم جيدا  وأهل سوخار, وربما كانت طبيعة الحياة األجتماعية التي عاشتها   

, ومن حوارها مع المسيح نفهم انها سامرية أصيلة تشبعت بروح قومها فيالعالقات بين اليهود والسامريين وموطن الخالف بينهم   

وأنا أمرأة سامرية " , " ألعلك أعظم من أبينا يعقوب الذيثال تقول : " كيف تطلب مني لتشرب وأنت رجل يهودي معاملتهم لليهود فم  

.. كلها عبارات نشتم من ورائها حدة التعصب الديني الذي عرف بة السامريين , وهو التعصب الذي أغضب أعطانا ..." , " آباؤنا "   

لتهلكهم يوما أبني زبدي حتي طلبا نارا من السماء   

 

 +   غير ان مايدهشنا في هذة المرأة هو إطالعها الديني الواسع الذي جعلها تسأل المسيح عن مكان العبادة الحقيقية أهو علي جبل  

فمتي جاء ذاكسيا الذي يقال لة المسيح يأتي , أم في أورشليم . كما انها بينت لة أنها تنتظر المسيا .. " انا أعلم ان مزيم جبل البركةجر  
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ولكن هذة المعرفة يخبرنا بكل شيء " .. وهنا ال يسع األنسان إال أن يقف متأمال ومتألما حزينا , امرأة تعرف كل هذا , وتنتظر كل هذا   

وهذا يؤكد الحقيقة ان المعرفة التفيد شيأ ما لم يتم تطبيقها أوما أستطاعت أن تؤثر ولو قليال علي حياة الخطية واألثم التي عاشتها ..   

ستفادة منها , فالشياطين يؤمنون ويقشعرون ..األ  

جدا والتظهر نتيجة لهذة المعرفة في حياتها اليومية أو تصرفاتها ..  هذة كانت مأساة المرأة السامرية في حياتها األولي .. تعرف الكثير   

ا أَ : وهي كما يقول بولس الرسول  ، َوأَمَّ يٌّ ُف َما أَنَا أَْفعَلُهُ، إِّْذ فَإِّنَّنَا نَْعلَُم أَنَّ النَّاُموَس ُروحِّ .  ألَن ِّي لَْسُت أَْعرِّ يَّةِّ يٌّ َمبِّيٌع تَْحَت اْلَخطِّ نَا فََجَسدِّ  

ُضهُ فَإِّيَّاهُ أَْفعَلُ  يُدهُ، بَْل َما أُْبغِّ (14:  7رو .. )   لَْسُت أَْفعَُل َما أُرِّ  

 

أستخدم المسيح كال من المحبة والحكمة مع هذة المرأة : ولكن كيف تعامل المسيح مع هذة المرأة ؟ أو كيف عالج مشكلتها ؟    +  

 أوال .. المحبة : أنت ال تستطيع ان تتابع الحوار بين هذة المرأة وبين المسيح دون أن تشعر بدفء مشاعر المسيح من ناحيتها وحرصة 

وكانكان أحتقار المرأة وضع طييعي يما .. في المجتمع اليهودي قدالمتناهي علي عدم جرح مشاعرها والتباسط معها إلي أبعد الحدود   

 عار علي اليهودي ان يحييها في الشارع أو في مكان عام .. وكان بين اليهود بعض من الفريسيين يدعون " الفريسيين الداميين " وهذا 

, لهذا النندهش منعام ألنهم كانوا يضربون رؤسهم حتي تدمي في أقرب حائط تكفيرا لهم عن رؤية أي إمرأة أو الكالم معها في مكان   

ْن ( .. 27:  4تعجب التالميذ حين رأوا المسيح يكلم هذة المرأة في ) يو  بُوَن أَنَّهُ يَتََكلَُّم َمَع اْمَرأَةٍ. َولكِّ يذُهُ، َوَكانُوا يَتَعَجَّ ْنَد ذلَِّك َجاَء تاَلَمِّ َوعِّ  

ينبين السامري وزاد تعجبهم حين أدركوا أنها سامرية والعالقة كانت شديدة التوتر  .. لَْم يَقُْل أََحٌد: »َماذَا تَْطلُُب؟« أَْو »لَِّماذَا تَتََكلَُّم َمعََها؟  

 واليهود , إلي درجة ان اليهودي كان يتفادى السامرة في طريقة بين الجليل واليهودية بعبورة نهر األردن قاطعا مسافة طويلة .. ولكن

وسمو وإنسانية , فكيف لمن تكلم عن السامريالمسيح لم يخضع لتلك العواطف البغيضة التي تقضي علي أجمل ما في األنسان من آداب   

أعتقد ان المسيح تعمد أختيار طريقة إلي قلب السامرة لكيبط إلي هذا المسنوي الضعيف القاصر الذي هبط ألية البشر .. والصالح ان يه  

, وأيضا ليحررالسامرية من قيود الشيطان إلي مجد الخدمة والتبشير .الذي وصل ألية من المستوي المتدني يسمو بالشعور األنساني   

 

أدرك بعينية الفاحصتين أنة أمام إمرأة فقيرة , تعيسة , منبوذة من المجتمع , ولكن في  عند البئر عندما تقابل الرب مع السامرية   +  

 قلبها تتصارع أشتياقات روحية ورغبة في التغيير ولكن أيضا عطش إلي ملذات العالم وكان أنتقالها من رجل إلي آخر هو ترجمة  

وهي تعكس حالة النفس البشرية في سعيها لألرتواء من العالم وما فية , تماما كمن يشرب من ماء  لحالة األفالس التي وصلت لها   

.. وقد كان هذا ارجل متميزا بعمق غسطينوس هذة المشاعرالبشرية في كتابة " أعترافات أوغسطينوس " .. وقد صور أ   البحرالمالح  

 تفكيرة وعاطفة شديدة ومشاعر وأحاسيس مرهفة , قضي فترة شبابة مستهترا كثير التردد علي أماكن األثم والفجور, كان يبحث عن  

أنصدم بوفاة أعز صديق لة , وإذ لم يجد في حول إلي " الصداقة " , غير انة السعادة ولما لم يجدها في " الشهوة " أنصرف عنها وت  

أمال ان يجد راحتة هناك فأنصب في الدراسات العلمية والفلسفية ولكن العلم لم يعطية هذة الشهوة أو الصداقة شبعة تحول إلي "العلم"   

( :  12- 14:  13ت عينية علي هذة اآليات من رسالة رومية )رو ثم في يوم وبدافع الفضول والمعرفة فتح الكتاب المقدس ووقع الراحة  

.  لِّنَْسلُكْ  ، الَ بِّاْلَمَضاجعِّ قَْد تَنَاَهى اللَّْيُل َوتَقَاَرَب النََّهاُر، فَْلنَْخلَْع أَْعَماَل الظُّْلَمةِّ َونَْلبَْس أَْسلَِّحةَ النُّورِّ : الَ بِّاْلبََطرِّ َوالسُّْكرِّ   بِّلِّيَاقٍَة َكَما فِّي النََّهارِّ

.  بَلِّ  َصامِّ َواْلَحَسدِّ ، الَ بِّاْلخِّ يَح، َوالَ تَْصنَعُوا تَْدبِّيًرا لِّْلَجَسدِّ ألَْجلِّ الشََّهَواتِّ َواْلعََهرِّ بَّ يَُسوَع اْلَمسِّ ..  اْلبَُسوا الرَّ  

 وقد كانت هذة الكلمات القليلة نقطة تحول ومفترق طريق لهذا القديس العظيم .. وأخيرا وجد السعادة التي بحث عنها كل عمرة وشبع و

قال فيها عبارتة المشهورة " يؤلمني أنني أحببتك متأخرا أيها الجميل القديم األيام " .. التيأرتوي من المسيح إلي الدرجة    
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ْن هذَا اْلَماءِّ يَْعَطُش أَْيًضا.    ..  ( 13-14:  4في ) يو وصار اوغسطينوس شاهدا علي صحة ما قالة الرب للسامرية   ُكلُّ َمْن يَْشَرُب مِّ  

َن اْلَما ْن َمْن يَْشَرُب مِّ يُر فِّيهِّ يَْنبُوَع َماٍء يَنْ َولكِّ يهِّ يَصِّ ي أُْعطِّ ، بَلِّ اْلَماُء الَّذِّ يهِّ أَنَا فَلَْن يَْعَطَش إِّلَى األَبَدِّ ي أُْعطِّ يَّةٍ ءِّ الَّذِّ .. بَُع إِّلَى َحيَاةٍ أَبَدِّ  

 

 +   ثانيا .. الحكمة : لم يكن المسيح محبا للسامرية فقط , بل كان حكيما جدا معها فمع أنة كان يعلم كل ماضيها إال أنة لم يظهر في بداية 

ما يبين علمة بهذا الماضي , ذلك ألنة اليريد أن يواجهة فيها ألول مرة غريزة الدفاع عن النفس وألنة يعلم ان الحياء  كالمة معها    

واضحة من ثالثة أمور :  نقلب عنادا إذا أصررنا علي الهجوم والتحدي , وكانت حكمة المسيح البشري عند بعض الناس قد ي  

 

أثار ذاتيتها وكيانها : فهي إمرأة فقيرة ضعيفة تعودت ان تتلقي أوامر وتطيعها ولم تشعر بذاتها من قبل ولكن الرب حين جاء لها   1  

وهو متعب محتاج عطشان يلتمس معونتها إذا تكرمت وتلطفت بهذة المعونةا إنة وكأنما يقول له أشعرها بكيانها حين طلب منها ليشرب  

 وبذلك رفع شخصيتها التي داست عليه األقدام وأعان نفسها الذليلة علي األنتصاب والوقوف , لم ينظر أليها من علو كما تعودت هي من  

أفضل ما يؤثر في األنسان هو أحترامك وتقديرك لشخصيتة ألن  . تقول دراسات علم النفس أنالذين يتعاملون مع الضعفاء والمنبوذين   

 كل إنسان بة جوع إلي أعتراف اآلخرين بذاتيتة وأحترامها والرب يعرف ذلك تماما عن النفس البشرية وهكذا تعامل من المرأة السامرية

 

يطلب منها ليشرب ولكنها أندهشت أكثر عندما أكتشفت ان المحتاج أثار دهشتها وتعجبها : أنها لم تتعجب منة فقط ألنة وهو يهودي   2  

 يستطيع ان يعطي !! فهي تسيطيع ان تغطي أحتياجة لساعات قليلة أما هو فيستطيع ان يعطيها ماء من يشرب منة اليعطش إلي األبد !! 

محبتة أكثر من أحتياجة إلي معونتها .. علي ان دهشتها وصلت إلي قمتها حين رأتة ينفذالة لها ما هو إال تفضل من وأثبت لها ان سؤ  

 بعينية إلي ما وراء الستار ويكشف لها ماضيها وحاضرها كشفا دقيقا ورقيقا معا . 

وبرز أعجابها واضحا حين نسيت الغرض األول   ة ترينا كيف ان أعجابها بة كان في صعود مستمر فتراة أنسانا فنبيا فالمسياوالقص  

.الذي جاءت من أجلة , إذ تركت جرنها عند البئرلتنادي أهل بلدتها وشعبها لرؤية هذا الشخص العجيب   

 

أثار ضعفها وحاجتها : عندما طلبت منة المعونة واألرتواء وضع يدة برفق علي نقطة ضعفها وكأمرأة ضعيفة حاولت ان تتهرب   3  

ولم يقف طويال أمام ذلتها وخطيتها بعد ان  في هروبها  ل : "أري أنك نبي, آباؤنا سجدوا" , وقد كان المسيح كريما إذ سار معهابالقو  

, علي أنها لدهشتها نفله دون ان تدري من خطيتها إلي اللة بالقول : " ألن اآلب طالب مثل هؤالء الساجدين لة ", وأمام أحست بها   

مرة ان تتراجع بتأجيلها كل شيئ حتي يأتي المسيا ,علي ان المسيح أغلق أمامها طريق الهروب واألفالت بقولة : اللة حاولت آلخر  

ذ " أنا الذي أكلمك هو " ..  

من هم في حاجة شديدة لهذة يتنا نتعلم هذة المحبة العظيمة والحكمة العجيبة من الرب يسوع في تعاملتنا مع جميع الناس وخاصة ل  

( .  30:   11) أم المحبة والحكمة .. حتي ينطبق علينا القول :  " ألن رابح النفوس حكيم "   
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 شخصيات من الكتاب المقدس 

 العهد القديم 

 

 دانيال 

 

 +   شخصية دانيال من الشخصيات المتميزة جدا في الكتاب المقدس وضمن مجموعة األنبياء الكبار في العهد القديم ولة مجموعة كبيرة 

.أمتدت من جيلة واألجيال التالية لة وأستمرت حتي أحداث نهاية األزمنة من النبوات تغطي فترة زمنية   

.. هو بالحقيقة رجل األزمات , فقد شاء الرب وهو شا ب فيوتعتبر حياة دانيال , من أولها إلي آخرها حياة ممتلئة باألزمات المتنوعة   

الي سبعين سنة أو أكثر فهو قد عاصر كورش وداريوس الماديالسابعة عشر من عمرة إلي السبي البابلي ويبقي هناك بقية عمرة أو حو  

 لذا ربما يكون قد مات شيخا تسعين سنة أو أكثر حين أنتهت رسالتة علي األرض . 

 

, مابين+   لم تكن حياة السبي سهلة أو يسيرة , بل كانت سلسلة متصلة باألزمات بكل ألوانها وأشكلها من إغراء أو تهديد ومؤامرات   

 أطايب الملك وجب األسود ... كان من الواضح ان هناك قصد للرب من تواجد دانيال أوزمالئة  الفتية الثالثة في هذة األجواء الصعبة

الظروف وأدق األوقات مرتفعا ومنتصرا علي التجارب والمآسي التي يمكن ان تعترضليعلمنا درسا عن كيف يعيش األنسان في أسوأ   

يحِّ؟ .. وربما لسان حالهم يقول مع بولس الرسول : ون نار أو زائير أسود في الجب طريقة حتي لو كانت آت لُنَا َعْن َمَحبَّةِّ اْلَمسِّ َمْن َسيَْفصِّ  

ْن أَ   َهاٌد أَْم ُجوعٌ أَْم ُعْرٌي أَْم َخَطٌر أَْم َسْيٌف؟  َكَما هَُو َمْكتُوٌب: »إِّنَّنَا مِّ ْيٌق أَمِّ اْضطِّ دَّةٌ أَْم ضِّ ثَْل َغنٍَم ْجلَِّك نَُماأَشِّ ْبنَا مِّ . قَْد ُحسِّ ُت ُكلَّ النََّهارِّ  

ي أََحبَّنَا.  فَإِّن ِّي ُمتَيَق ٌِّن أَنَّهُ الَ  َها يَْعُظُم اْنتَِّصاُرنَا بِّالَّذِّ يعِّ هِّ َجمِّ نَّنَا فِّي هذِّ ، َمْوَت َوالَ َحيَاةَ، َوالَ َمالَئَِّكةَ َوالَ ُرَؤَساَء َوالَ  لِّلذَّْبحِّ«.  َولكِّ اتِّ قُوَّ  

لَنَا َعْن مَ َوالَ   ُر أَْن تَْفصِّ َرةً َوالَ ُمْستَْقبَلَةً،  َوالَ ُعْلَو َوالَ ُعْمَق، َوالَ َخلِّيقَةَ أُْخَرى، تَْقدِّ يحِّ يَُسوَع  أُُموَر َحاضِّ تِّي فِّي اْلَمسِّ
َحبَّةِّ هللاِّ الَّ  

. (  35 –  39:   8.. ) رو   َرب ِّنَا  

 

لم يذكر عنة في الكتاب المقدس خطأ – رغم التجارب التي أحاطت بة  –+   وجدير بالذكر ان دانيال من الشخصيات القليلة جدا الذي   

, وهو في هذا يشبة يوسف ويشوع وصموئيل ممن ال نعرف عنهم إنحراف أو سلبيات , وليس معني ذلك أنهم معينا أو سقطة ظاهرة   

. ولكن هذة األسماء التي ذكرناها شاء الرب أن تكون أنوار مضيئة في عصرها وتعيش كنماذج رائعة لكل . كانوا معصومين , إطالقا  

لٌ ولم تكن كلمات الرب حين أوصانا :  يتعامل معهم ..  ي فِّي السََّماَواتِّ هَُو َكامِّ لِّيَن َكَما أَنَّ أَبَاُكُم الَّذِّ (  48:  5.. ) مت  فَُكونُوا أَْنتُْم َكامِّ  

كيد علي إمكانية الوصول لهذا الكمال النسبي الذي وصل ألية دانيال النبي . إال تأ  

 

األسم " دانيال " في اللغة العبرية يعني " اللة قاضي" , وقد عاش هذا الرجل طوال حياتة علي األرض وهو يتطلع إلي اللة القاضي+     

يهتم كثيرا بالناس أو رأيهم أو حكمهم علي تصرفاتة أو كالمة , ألنة كانالعادل , لذا فقد كان دانيال يتصرف في حياتة اليومية دون ان   

ان قضيتة ليست في يد الناس بل في يد اللة الذي يحكم بعدل .يعلم تماما   

 

  ولكن يمكن+   كان من أعلي الطبقات في أورشليم قبل السبي ومن النسل الملكي ,كما هو واضح في السفر, والنعلم شيئ عن أبية وأمة 

 ان نتصور أنة تربي في سنواتة األولي تحت يدي معلمين عظيمين : البيت .. واأللم .. 
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 1  البيت : ال يمكن ان نصدق ان شابا صغيرا يتصرف هكذا في أرض وبلد غريبة بعيدا عن كل رقابة أومالحظة من أحد .. دون ان  

 تكون نشأتة وبيتة وتربيتة مرتبطة إرتباطا عميقا باللة .. لقد كان عمرة سبعة عشر سنة حين تم سبية إلي بابل ) بلغة عصرنا مراهق ( ,

ندما حصنة البيت قبل ان يدخل أسوار قصر فرعون ويحاط بأقوي عوامل األغراء التي يمكن ان يتعرض لهاأنة يشبة كثيرا بموسي , ع  

, ربما كانت أم دانيال أشبة بيوكابد أم موسي التي جعلت أبنها يري ويعيش في كل شيئ داخل أسوار القصر , ولكن قلبة صبي في الحياة   

في  ليتنا نأخذ درس وعبرة ونحرص علي تربية أوالدنا المعلم األول لموسي ودانيال ..  كان علي الدوام في مكان آخر.. كان البيت هو  

 مخافة الرب مهما كلفنا هذا من أتعاب ونستثمر وقتنا معهم حتي نفرح بهم سالكين في طريق الرب مهما كانت مصاعب الحياة أمامهم . 

 

 2  األلم  : واأللم قد يكون مصدرة من الداخل مثل المرض أو مشاكل متنوعة أو قد يكون من الخارج من ضيقات أو اضطهاات .. وفي

أو يرفعة إلي مصاف األبطال , وقد صنعاليأس  العادة فأن نتيجة األلم إما انتهبط باألنسلن إلي القاع إذا وصل إلي التذمر و األحباط و  

تاز وغير عادي , عاش منكوبا في وطنة وبين شعبة ثم  األلم من دانيال بطال عظيما فأنت في سفر دانيال تجد نفسك أمام إنسان مم  

أللمعانعاش منكوبا أيضا وسط التجارب المتالحقة في أرض السبي , فكان عمل األلم مع دانيال هو نفس عمل النار مع الذهب وهو   

 

ليدخوا األكاديمية التي أنشأها  ربما كان دانيال حسن المظر كما كان موسي ويوسف فقد وقع علية األختيار ومعة الفتية الثالثة+     

ْم، نبوخذنصر ليدرسوا فيها ثالث سنوات وكان من شروطها ان يجتازوا ما يسمي في وقتنا الحاضر " كشف الهيئة " :  فِّتْيَانًا الَ َعْيَب فِّيهِّ  

ْم قُ  يَن فِّيهِّ ، َوالَّذِّ ْلمِّ ي فَْهٍم بِّاْلعِّ فَةً َوذَوِّ فِّيَن َمْعرِّ ْكَمٍة َوَعارِّ قِّيَن فِّي ُكل ِّ حِّ ، َحاذِّ َساَن اْلَمْنَظرِّ تَابَةَ حِّ ، فَيُعَل ُِّموهُْم كِّ ةٌ َعلَى اْلُوقُوفِّ فِّي قَْصرِّ اْلَملِّكِّ وَّ  

قصد من هذة األكاديمية هوجذب خالصة الطبقات من الشعوب المغلوبة وعمل عملية "غسيل.. وكان ال (4:   1.. ) دا   اْلَكْلَدانِّي ِّيَن َولَِّسانَُهمْ   

 مخ " لهم لتغيير منهج حياتهم وتغيير أسمائهم بأسماء كلدانية , فكان أسم دانيال هو " بلطشاصر" أو المفضل من األلة بيل 

 

ة من مبادئة ومحبتة للرب فرفض ان يكون ممسوخا في وسط+   لكن كان دانيال يتمتع بشجاعة غيرعادية الزمتة طوال حياتة مستمد  

.. فكان شجاعا في السابعة عشرمن عمرة أماما األغراء وكان شجاعا في  اآلخرين يحاكيهم ويسير علي طرقهم في الصواب والخطأ    

فَأََجاَب َدانِّيآُل  بيلشاصر : ملك التسعين من عمرة أمام التهديد والوعيد , شجاعا وهو يرفض مائدة الملك وشجاعا وهو يواجة عطايا ال  

ْلَملِّ  تَابَةَ لِّ ن ِّي أَْقَرأُ اْلكِّ ي. لكِّ بَاتَِّك لِّغَْيرِّ َك َوَهْب هِّ : »لِّتَُكْن َعَطايَاَك لِّنَْفسِّ يرِّ َوقَاَل قُدَّاَم اْلَملِّكِّ فُهُ بِّالتَّْفسِّ ( وهوجواب خشن17:   5) دا   .. كِّ َوأَُعر ِّ  

الملك بقوة مذكرا لة بماحدث مع نبوخذنصر حينما تكبر .. وكان شجاعا وهو في التسعين من عمرة خال من التملق وأكثر من ذلك وبخ   

, فإذا عجز األغراء سواء في األطايب أو في وهو يواجة جب األسود رافضا ان يغلق النافذة مصرا علي الصالة علنيا أمام الجميع   

وهنا تصل الشجاعة لجب مع األسود ويكون في الشيخوخة أمام ضعف الجسد المركز عن إسقاط الرجل فأن األمتحان القاسي يكون في ا  

 إلي ذروتها الحقيقية .. 

يلم تكن شجاعة دانيال نوعا من األندفاع أو التهور أو التعصب بل تستند إلي مبدأ األرتباط باللة , كان يؤمن ان األنسان المؤمن يعيش ف  

 العالم ولكنة ليس من العالم  .. انسان يحيا مع الناس ولكنة اليعيش كما يعيش الناس 

 

َهةِّ  +   كان دانيال إنسانا أمينا ووقف بقوة ضد الفساد والرشوة :  ْن جِّ ُدونََها َعلَى َدانِّيآَل مِّ لَّةً يَجِّ بَةَ َكانُوا يَْطلُبُوَن عِّ ثُمَّ إِّنَّ اْلُوَزَراَء َواْلَمَرازِّ  

ينًا َولَْم يُوَجْد فِّيهِّ َخَطأٌ َوالَ  لَّةً َوالَ ذَْنبًا، ألَنَّهُ َكاَن أَمِّ ُدوا عِّ ُروا أَْن يَجِّ ، فَلَْم يَْقدِّ ُد َعلَى َدانِّيآَل هذَا  اْلَمْملََكةِّ َجاُل: »الَ نَجِّ   ذَْنٌب.  فَقَاَل هُؤالَءِّ الر ِّ

يعَةِّ إِّلهِّ  َهةِّ َشرِّ ْن جِّ َدَها مِّ لَّةً إِّالَّ أَْن نَجِّ لذلك لم يقدر أعدائة علي أيجاد أي سبب يشتكون بة علية من ناحية أمانتة , فكان الحل الوحيد.. و هِّ عِّ  
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.. وألنهم شعوب تعتقد ان اآللهة تسكن في الملوك وبالتالي من اليعبدهم فهو يحتقر اآللهة بالنسبة لهم هو أيجاد علة من جهة عبادتة أللهة   

, ولكن دانيال وإن كانت عالقتة بالملك قوية ولكن لها حدود اليمكن وة بذكاء لداريوس الملك وسقط فية نفسها وهذا هو الشرك الذي نصب  

 تجاوزها , فهو يعطي لداريوس ماهو لداريوس ويعطي للة ماهو للة .. فلن يتوقف دانيال عن الصالة ثالث مرات يوميا والنافذة مفتوحة 

مانة والشجاعة والتمسك بالمبادئ أيا كانت العواقب والنتائج .. وهذة هي األ  

يدِّ أَْذَهانُِّكمْ  :ما فعلة دانيال يذكرنا بقول بولس  لُوا هذَا الدَّْهَر، بَْل تَغَيَُّروا َعْن َشْكلُِّكْم بِّتَْجدِّ ( وأيضا ما قالة في 2:  12.. ) رو  َوالَ تَُشاكِّ  

؟الَ تَُكونُوا تَْحَت نِّيٍر َمَع َغْيرِّ ( .. 14: 6كو 2)  َكٍة لِّلنُّورِّ َمَع الظُّْلَمةِّ ؟ َوأَيَّةُ َشرِّ ثْمِّ ْلبِّر ِّ َواإلِّ ْلَطٍة لِّ نِّيَن، ألَنَّهُ أَيَّةُ خِّ ..   اْلُمْؤمِّ  

 

من الصفات العظيمة التي ميزت دانيال في عصرة بل وفي كل العصور هى " الحكمة " التي جعلت حزقيال النبي وهو يتنبأ عن   +   

رٌّ َما الَ يَْخفَى َعلَْيكَ مة عظيمة وإذ بالرب يوبخة .. رئيس صور الذي ظن أنة علي حك ْن َدانِّيآَل! سِّ    (  3: 28.. ) حز  َها أَْنَت أَْحَكُم مِّ

 شعر جميع من تعامل مع دانيال بطريقتة الحكيمة في التعامل مع الناس والمشاكل .. وقد رآة نبوخذ نصر بالمقارنة مع الحكماء و

.. لكن دانيال كان يعلم علم اليقين ان مصدر الحكمة هو اللة الذي يلهمعشرة أضعاف في الحكمة والفهم  المجوس وعلماء األمبراطورية  

   (14:   25" ) مز سر اللة لخائفية وعهدة لتعليمهماألنسان ويرشدة وينصحة بكل ما يتجاوز حدود المعرفة واألدراك البشري وذلك ألن " 

 

أنة كان المتعبد المصلي أنقذتة العناية األلهية من جب األسود ألنة وضع رجائة في النافذة المفتوحة+   من صفات دانيال الجميلة أيضا   

تطل نفسة منها علي اللة .. ولم يخجل قط من المجاهرة بأيمانة أمام الجميع , لقد عرفة خصومة بأنة الرجل الذي العلة فية إال من التي  

, فقد كان يصلي ويحمد وهو أمام " بدانيال عبد اللة الحي " .. وكان دانيال المتعبد الشاكرجهة شريعة إلهة .. وعرفة داريوس الملك   

 خطر جسيم .. لقد كانت لة الشركة العميقة مع اللة التي علمتة الحمد والشكر حتي لو كانت عواصف الحياة القاسية تحيط بة , لقد أدرك 

للة طوال هذة السنين .. أمانة اللة في كل سنوات سبية وكيف لم يتخلي عنة ا  

 

، ( .. 3:   12ولعل من أجمل ما تسمعة األذان البشرية ما قالة اللة لدانيال في أيامة األخيرة في ) دا +    يَاءِّ اْلَجلَدِّ يئُوَن َكضِّ ُموَن يَضِّ َواْلفَاهِّ  

ا أَْنَت يَا َدانِّيآُل فَأَْخفِّ  . » أَمَّ بِّ إِّلَى أَبَدِّ الدُّهُورِّ يَن إِّلَى اْلبِّر ِّ َكاْلَكَواكِّ يَن َردُّوا َكثِّيرِّ . َكثِّيُروَن َوالَّذِّ ْفَر إِّلَى َوْقتِّ الن َِّهايَةِّ اْلَكالََم َواْختِّمِّ الس ِّ  

فَةُ تَْزَدادُ  ..  يَتََصفَُّحونَهُ َواْلَمْعرِّ  

حياة امتألت بالتعب واأللم والمشقة والضيق والعظمة واألنتصار خادما شعب الرب في أرض  الرجل المحبوب دانيالنعم لقد عاش   

يَح، وتَقُوَم لِّقُرَعتَِّك فِّي  السبي حتي سن الشيخوخة المتقدمة .. إلي أن سمع الصوت األخير المبارك :  "  ا أَْنَت فَاْذَهْب إِّلَى الن َِّهايَةِّ فتَْستَرِّ أَمَّ  

( . 13:   12" .. ) دا  نَِّهايَةِّ األَيَّامِّ   
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 القداس اآللهي وعالقتة بالكتاب المقدس

 

: المالبس الكهنوتية+     

 اليجوز لمن يشترك في خدمة المذبح أن يرتدي ما يعجبة من مالبس , بل البد أن يلتزم بما تنص علية طقوس الكنيسة .. تماما كما ألتزم 

َواْصنَْع ثِّيَابًا  ..  ( 2 –  3:  28هارون الكاهن وأبنائة من سبط الوي قديما بأمر اللة لموسي بمالبس خاصة لهرون والالويين في ) خر   

يَن َمألْتُُهْم ُروحَ  يَع ُحَكَماءِّ اْلقُلُوبِّ الَّذِّ .  َوتَُكل ُِّم َجمِّ يَك لِّْلَمْجدِّ َواْلبََهاءِّ كْ  ُمقَدََّسةً لَِّهاُروَن أَخِّ هِّ لِّيَْكَهَن لِّيحِّ يسِّ ..  َمٍة، أَْن يَْصنَعُوا ثِّيَاَب َهاُروَن لِّتَْقدِّ  

َداٌء من نفس اآلية :  5و  4وحدد لة نوعية القماش واأللوان وعدد القطع أيضا في األعداد  َي الث ِّيَاُب الَّتِّي يَْصنَعُونََها: ُصْدَرةٌ َورِّ هِّ هِّ َوهذِّ  

َمامَ  ٌم َوعِّ يٌص ُمَخرَّ يَك َولِّبَنِّيهِّ لِّيَْكَهَن لِّي.  َوهُْم يَأُْخذُوَن الذَّهَ َوُجبَّةٌ َوقَمِّ ْنَطقَةٌ. فَيَْصنَعُوَن ثِّيَابًا ُمقَدََّسةً لَِّهاُروَن أَخِّ َب َواألَْسَماْنُجونِّيَّ ةٌ َومِّ  

َز َواْلبُوصَ  ..  َواألُْرُجَواَن َواْلقِّْرمِّ  

كنائس كما ألتزم بها اليهود سابقا .. والسبب في ذلك بسيط جدا وهو ورغم أنها وصية من العهد القديم لكنها مازالت تسري علي جميع ال  

قامت فقط بأستثناء ما كان رمزا وإشارة وتم بمجيئ المرموز والمشار ألية باألضافة فكنيسة العهد الجديد أن الذي أمر بها هو اللة نفسة ..    

.  28هناك أمر صريح من الرب برفض المكتوب في خروج إلي ما أمر بة الرب من وصايا في العهد الجديد .. كما أنة ليس   

 

, ليمتاز بها الكاهن خادم األسرار عن الشعب , كما+   باألضافة إلي ذلك فأنة يجب أن تكون ثياب الخدمة الكهنوتية غير الثياب العادية   

أعضاء جسد المسيح .يمتاز بصفتة وكيال للة ونائبا عنة في تقديس األسرار وتوزيعها علي المؤمنين   

 

 +   التونية :  وقد أختارت الكنيسة اللون األبيض لتونية الكهنة أو الشمامسة أثناء طقس تقديس األسرار ألنة يشير إلي قداسة وطهارة

قدامهم و أيضا عندما تجلي أمام تالميذة , تغيرت هيئتةالقلب التي يجب أن يتصف بها خدام اللة القائمين يهذة الخدمة , وألن الرب نفسة   

، َوَصاَرْت ثِّيَابُهُ بَْيَضاَء َكالنُّور( .. 2:  17صارت ثيابة بيضاء ) مت  .. كما ان ظهور َوتَغَيََّرْت َهْيئَتُهُ قُدَّاَمُهْم، َوأََضاَء َوْجُههُ َكالشَّْمسِّ  

اقَةٍ َوفِّيَما هُنَّ ُمْحتَارَ ( .. 4:  24المالئكة وقت القيامة للنسوة كان بلباس أبيض ) لو  نَّ بِّثِّيَاٍب بَرَّ أيضا   .. اٌت فِّي ذلَِّك، إِّذَا َرُجالَنِّ َوقَفَا بِّهِّ  

َوَحْوَل اْلعَْرشِّ ( .. 4:  4رؤية يوحنا الحبيب لألربعة وعشرون شيخا ) وهم يمثلون كنيسة العهد الجديد( كانوا في ثياب بيضاء )رؤ   

ْشُروَن َعْرًشا. َوَرأَْيُت َعلَى اْلعُ  ْن ذََهبٍ أَْربَعَةٌ َوعِّ ْم أََكالِّيُل مِّ هِّ يَن ُمتََسْربِّلِّيَن بِّثِّيَاٍب بِّيٍض، َوَعلَى ُرُؤوسِّ يَن َشْيًخا َجالِّسِّ ْشرِّ .. ُروشِّ أَْربَعَةً َوعِّ  

عْ ( .. 9:  7رأي كنيسة العهد الجديد أو المفديين في السماء في ثياب بيضاء ) رؤ كما ان يوحنا  بَْعَد هذَا نََظْرُت َوإِّذَا َجْمٌع َكثِّيٌر لَْم يَْستَطِّ  

، َواقِّفُوَن أََماَم اْلعَْرشِّ َوأَمَ   نَةِّ ْن ُكل ِّ األَُممِّ َواْلقَبَائِّلِّ َوالشُّعُوبِّ َواألَْلسِّ ْم َسعَُف أََحٌد أَْن يَعُدَّهُ، مِّ يهِّ ، ُمتََسْربِّلِّيَن بِّثِّيَاٍب بِّيٍض َوفِّي أَْيدِّ اَم اْلَخُروفِّ  

..  النَّْخلِّ   

 والتونية البيضاء يشترك في لبسها جميع خدام المذبح علي إختالف درجاتهم الكهنوتية , والمفروض ان تكون واصلة حتي القدمان وأيضا 

طويل البال وديعا وحليما مع المخدومين .. ذكير الكاهن بأن يكون رحب الصدر عريضة عند األكتاف كما يقول القديس باسيليوس " لت  

بُّ اْلقُْدَرةَ، ائْتََزَر بَِّها. أَْيًضا تَثَبَّتَتِّ اْلَمْسُكونَةُ. الَ ..  93وعند إرتداء الكاهن للتونية يقول مزمور  بُّ قَْد َملََك. لَبَِّس اْلَجالََل. لَبَِّس الرَّ   اَلرَّ

ا..  29.. وأيضا مزمور  تَتََزْعَزعُ  زًّ ِّ َمْجًدا َوعِّ ب  ُموا لِّلرَّ ِّ يَا أَْبنَاَء هللاِّ، قَد ِّ ب  ُموا لِّلرَّ ...  قَد ِّ  
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 +    المنطقة : وهي عبارة عن حزام عريض من الكتان أو الحرير يتمنطق بة األسقف وهي تذكرة لألسقف بالنشاط في الخدمة والتيقظ 

 الدائم في رعاية الكنيسة .. كما أنها تشير إلي الحبل الذي ربطوا بة الرب يسوع في الطريق إلي الصليب .   

ْبهُ اْبنِّ إِّْنَساٍن، ُمتََسْربِّالً بِّثَْوٍب إِّلَى ( ..   13:   1وقد رأي يوحنا الحبيب الرب بمنطقة من ذهب في ) رؤ   َوفِّي َوْسطِّ السَّْبعِّ اْلَمنَايِّرِّ شِّ  

جْ  ْن ذََهبٍ الر ِّ ْنَطقٍَة مِّ ْنَد ثَْديَْيهِّ بِّمِّ قًا عِّ ، َوُمتََمْنطِّ ..  لَْينِّ  

 

 +   األكمام  : وهي تلبس فوق أكمام التونية لكي ال تتسبب أكمام التونية المتسعة للكاهن في إعاقة خدمتة بل تكون محبوكة علي يدية

رفعتني يمين الرب صنعت قوة " وعلي الكم األيسر " يداك صنعتانيفتسهل حركتهم .. وكان يتم الكتابة علي الكم األيمن " يمين الرب   

 وجلبتاني ,فهمني فأتعلم وصاياك " 

 

.. أو أحيانا توضع  +   الشملة : يلبسها الكاهن فوق رأسة وتلتف حول الرأس ثم تتدلي علي الظهر والطرف اآلخر يتلفح بها من أمام   

 فوق الرأس ثم تدلي علي الكتفين .. وتغطية الكاهن لرأسة في القداس يشير إلي تجسد أبن اللة ألنة أخفي صورتة عن العالم بناسوتة

 وجاء في صورة عبد وراء ستار الجسد . 

 

خيوط من ذهب وفضة ولة ألوان زاهية+   البرنس : وهو عبارة عن رداء طويل ومتسع بال أكمام مفتوح من فوق إلي أسفل ومزين ب  

  وغالبا يرتدية الكهنة أو األساقفة في المناسبات الكنسية ..

قائلين ان المسيح كان يرتدي أحقروأفقر المالبس ألنة كانوالبعض يعترض علي أستعمال رجال الكهنوت مالبس مزركشة أو فاخرة   

(  4:   3لم يكن لباسة حقيرا رغم فقرة المادي وأنما كان هذا عن يوحنا المعمدان في ) مت إنسان فقير .. يقول آباء الكنيسة ان المسيح   

ْلدٍ  ْن جِّ ْنَطقَةٌ مِّ ، َوَعلَى َحْقَوْيهِّ مِّ بِّلِّ ْن َوبَرِّ اإلِّ فلماذا أقتسم الجنود ثيابة عند .. ولو كانت مالبس المسيح حقبرة ,  َويُوَحنَّا هذَا َكاَن لِّبَاُسهُ مِّ  

ا َكانُوا قَْد َصلَبُوا يَُسوَع، أََخذُوا ثِّيَابَهُ َوَجعَلُوَها أَْربَعَةَ ( .. 23 –  24:   19الصليب , وأقترعوا علي اللباس في ) يو  ثُمَّ إِّنَّ اْلعَْسَكَر لَمَّ  

يَص أَيْ  ٍ قِّْسًما. َوأََخذُوا اْلقَمِّ ي  ْن فَْوُق.  فَقَاَل بَْعُضُهْم لِّبَْعٍض: »الَ  أَْقَساٍم، لُِّكل ِّ َعْسَكرِّ يَاَطٍة، َمْنُسوًجا ُكلُّهُ مِّ يُص بِّغَْيرِّ خِّ ًضا. َوَكاَن اْلقَمِّ  

عُ َعلَْيهِّ لَِّمْن يَُكوُن«.    .. نَُشقُّهُ، بَْل نَْقتَرِّ

بسبب مجد المخدوم .. إن كان كهنة اليهود يتزينونوأرتداء الكهنة أو األساقفة مالبس فاخرة ليس علي سبيل تمجيد أنفسهم بل في الحقيقة   

 بمالبس فاخرة رغم ألنهم كانوا يخدمون الرموز .. فكم وكم يكون الحال مع الذين يخدمون رب المجد ذاتة !!  

 

عاة األعظم+   عصا الرعاية : من مستلزمات رؤساء الكهنة فحين يقف ممسكا بالعصا في يدة يتذكر الرعاية التي تسلمها من راعي الر  

 فتجعلة يشعر بالمسؤلية العظيمة التي يتحملها فيسهر علي الرعية ليل ونهار 

ليسوا من رعيتة , وكذلك اليحملها في وجود اآلب واليحمل األسقف عصا الرعاية في إبياراشية غيرة من األساقفة ألن الشعب   

 البطريرك ألن البطريرك هو راعي الرعاة . 

 

وهي خاصة باألب البطريرك واآلباء األساقفة , ويحملها أحد الشمامسة أثناء القداس .. ورأس الحية فوقها تشير +   الحية النحاسية :   

( 16:  10.. ) مت  فَُكونُوا ُحَكَماَء َكاْلَحيَّاتِّ َوبَُسَطاَء َكاْلَحَمامِّ إلي الحكمة إذ قال رب المجد :   

( :  29:  27ا القصبة التي أعطوها لة ليستهزؤا بة في ) مت كما تشير إلي الحربة التي طعنوا بها جنب الرب وأيض  
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. َوَكانُوا يَْجثُوَن قُدَّاَمهُ َويَسْ  ينِّهِّ ، َوقََصبَةً فِّي يَمِّ هِّ ْن َشْوٍك َوَوَضعُوهُ َعلَى َرأْسِّ ئُوَن بِّهِّ قَائِّلِّيَن: »السَّالَُم يَا َملَِّك َوَضفَُروا إِّْكلِّيالً مِّ ..  اْليَُهودِّ تَْهزِّ  

 

ويقوم الكاهن 29ومزمور  93أو الشمامسة زي الخدمة بعد رشمها وصالة مزمور +   يرتدي جميع خدام المذبح سواء كانوا من الكهنة   

 بفرش المذبح , وبحسب طقس الكنيسة فأن الكاهن الخديم هو الذي يقوم بفرش المذبح لنفسة .. وحينما يفرش الكاهن المذبح فهذا يذكرنا 

( . 16:   14في ) مر بإعداد التالميذ للعلية قبل العشاء األخير حسب أمر الرب   

 

.. علي سبيل المثال : أن ما نقوم بة اآلن من طقوس القداس كانت لة جذور في الماضي ونبوات متعددة في العهد القديم +     

ي َمائَِّدةً ( .. 5:  23ما قالة داود النبي في ) مز    1 (26:    22أن هذة اآلية مع ) مز .. وقد أجمع آباء الكنيسة  تَُجاهَ ُمَضايِّقِّيَّ  تَُرت ُِّب قُدَّامِّ  

بَّ َطالِّبُوهُ. تَْحيَا قُلُوبُُكْم إِّلَى األَبَدِّ  .. هما نبوات عن تقدمة القداس الذي يقدم غذاء سماوي للمؤمنين .  يَأُْكُل اْلُوَدَعاُء َويَْشبَعُوَن. يَُسب ُِّح الرَّ  

 

َها. ( .. 19 –  21:   19من قول أشعياء النبي في ) أش   2 ْنَد تُْخمِّ ِّ عِّ ب  ْصَر، َوَعُموٌد لِّلرَّ ِّ فِّي َوَسطِّ أَْرضِّ مِّ ب  فِّي ذلَِّك اْليَْومِّ يَُكوُن َمْذبٌَح لِّلرَّ  

ْصَر. ألَنَُّهْم يَْصُرُخوَن إِّلَى   ِّ اْلُجنُودِّ فِّي أَْرضِّ مِّ يًا َويُْنقِّذُهُْم.  فَيَُكوُن َعالََمةً َوَشَهاَدةً لَِّرب  ُل لَُهْم ُمَخل ًِّصا َوُمَحامِّ ِّ بَِّسبَبِّ اْلُمَضايِّقِّيَن، فَيُْرسِّ ب  الرَّ  

َمةً    ُموَن ذَبِّيَحةً َوتَْقدِّ ، َويُقَد ِّ بَّ فِّي ذلَِّك اْليَْومِّ يُّوَن الرَّ ْصرِّ ُف اْلمِّ ْصَر، َويَْعرِّ بُّ فِّي مِّ ة مصر.. وتم هذا حرفيا بعد دخول المسيحي فَيُْعَرُف الرَّ  

 

ي بَخُ ( .. 11:  1) مال نبوة مالخي في   3 ُب الْسمِّ ، َوفِّي ُكل ِّ َمَكاٍن يُقَرَّ يٌم بَْيَن األَُممِّ ي َعظِّ بَِّها اْسمِّ قِّ الشَّْمسِّ إِّلَى َمْغرِّ ْن َمْشرِّ ورٌ ألَنَّهُ مِّ  

، قَاَل َربُّ اْلُجنُودِّ   يٌم بَْيَن األَُممِّ ي َعظِّ َرةٌ، ألَنَّ اْسمِّ َمةٌ َطاهِّ والتقدمة الطاهرة هنا هي تقدمة جسد الرب ودمة وليست ذبائح اليهود    .. َوتَْقدِّ  

كل مكان . ألن الرب رفضها في نفس األصحاح , كما أنها ليست ذبيحة الصليب ألنها كانت في مكان واحد وهو أورشليم وليس في  

 

من ضمنها "خبز الوجوة" الذي كان يتواجد  في العهد الجديدترمز كلها إلي مائدة الرب كما ان هناك رموز كثيرة في العهد القديم   4  

في  ( وذبيحة خبز الفطير من دقيق الحنطة 15:  16( , والمن الذي أكلة اليهود في البرية ) خر30: 25بصفة مستمرة أمام الرب ) خر   

( .2( , وقربان التقدمة من الدقيق في ) الويين  2:   29ر) خ  

 

 +   أيضا طقوس القداس نستطيع ان نجد لها أصول من العهد الجديد فمثال :

ي الَّذِّي يُبْ ( .. 19:   22) لوما قالة السيد المسيح في   1 ذَُل َعْنُكْم. اِّْصنَعُوا هذَا  َوأََخذَ ُخْبًزا َوَشَكَر َوَكسََّر َوأَْعَطاهُْم قَائِّالً: »هذَا هَُو َجَسدِّ  

ي..  ْكرِّ ْنَها ُكلُُّكْم، ( .. 27:   26.. وأيضا عن دمة المقدس في )مت   لِّذِّ ألَنَّ هذَا هَُو   28َوأََخذَ اْلَكأَْس َوَشَكَر َوأَْعَطاهُْم قَائِّالً: »اْشَربُوا مِّ  

يَن لَِّمْغفَِّرةِّ اْلَخَطايَا ْن أَْجلِّ َكثِّيرِّ يدِّ الَّذِّي يُْسفَُك مِّ ي لِّْلعَْهدِّ اْلَجدِّ ي الَّذِّ رخبزوخمنفهم ان جسد الرب ودمة هي ذبيحة حقيقية في شكل ف .. َدمِّ  

 

ُموَن  ( .. 10:   13كما أشار أليها بولس الرسول في ) عب قدسها التالميذ بعد صعود الرب في   2 يَن يَْخدِّ لَنَا »َمْذبٌَح« الَ ُسْلَطاَن لِّلَّذِّ  

ْنهُ  .. في مقارنة واضحة وصريحة بين ما يقدم في العهد القديم و العهد الجديد   اْلَمْسَكَن أَْن يَأُْكلُوا مِّ  

 

يدتها المجامع المسكونية وأثبتتها أقوال اآلباء في القرون الثالثة األولي للمسيحية وهي أقوال اليمكن حصرها . أ  3  
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 +   وخالصة القول : بينما ذبيحة الصليب كانت محسوسة ومنظورة , التؤكل والتشرب .. فأن ذبيحة القداس هي أيضا ذبيحة حقيقية

يتحول فيها الخبز والخمر إلي جسد الرب ودمة , وتذبح عن طريق الروح القدس وتؤكل وتشرب لذا أطلق لكنها لبست حسية بل سرية ..   

رب عليها اآلباء " الذبيحة الغير دموية " , وبينما ذبيحة الصليب كانت للتكفير عن خطايا العالم , فأن ذبيحة القداس نقدمها أستعطافا لل  

لذلك سماها اآلباء ذبيحة إستعطاف أو ذبيحة شكر .  ألجلهم وبواسطتهمعن خطايا الذين قدمت   

( 19: 22وبينما تمت ذبيحة الصليب مرة واحدة ولن تتكرر, فذبيحة القداس تقدم كل يوم إلي إنقضاء الدهر حسب وصية الرب في ) لو   

ي يُبْ  ي الَّذِّ ي ذَُل َعْنُكْم. اِّْصنَعُوا هذَا َوأََخذَ ُخْبًزا َوَشَكَر َوَكسََّر َوأَْعَطاهُْم قَائِّالً: »هذَا هَُو َجَسدِّ ْكرِّ .. وذبيحة الصليب تمت بدون وسيط   لِّذِّ  

 ألن المسيح قدم نفسة .. أما ذبيحة القداس فتقدم من وإلي المسيح بواسطة خدامة من الكهنة . 

 

م التي كانت مجرد رموز لذبيحة+  وهناك أستعدادات يجب ان تتواجد في كل من يتقدم لنوال ذبيحة الشكر, فكما كانت ذبائح العهد القدي  

فكم وكم يكون باألولي واجبا علي كل من يتقدم ويقترب من الذبيحة   30و  29الصليب وضع الرب شروط لها ومقدميها في خروج   

 الحقيقية الغير دموية ..من جسد الرب ودمة . 

 

ْن لِّ ( ..  28:   11كو 1+  في زمن العهد الجديد يقول بولس الرسول فى )  َن َولكِّ َن اْلُخْبزِّ َويَْشَرُب مِّ ْنَساُن نَْفَسهُ، َوهَكذَا يَأُْكُل مِّ نِّ اإلِّ يَْمتَحِّ  

، َغْيَر ُمَمي ِّ  هِّ ي يَأُْكُل َويَْشَرُب بُِّدونِّ اْستِّْحقَاق يَأُْكُل َويَْشَرُب َدْينُونَةً لِّنَْفسِّ .  ألَنَّ الَّذِّ ِّ اْلَكأْسِّ ب  ..  ٍز َجَسَد الرَّ  

 

( .. 20:  7للمتقدمين بالذبائح وهم في حالة نجاسة بقطع تلك النفوس من شعب اللة في ) ال +   وكما كان هناك قضاء في العهد القديم   

ِّ َونََجاَستَُها َعلَْيَها فَتُْقَطعُ  ب  ْن ذَبِّيَحةِّ السَّالََمةِّ الَّتِّي لِّلرَّ ا النَّْفُس الَّتِّي تَأُْكُل لَْحًما مِّ ْن َشْعبَِّهاتِّْلَك  َوأَمَّ .. هكذا أيضا في العهد الجديد ..مع النَّْفُس مِّ  

ْن أَْجلِّ  ( ..  30:  11كو 1الذبيحة الحقيقية أوضح بولس الرسول هذة الحقيقة علي من يتقدم بدون أستحقاق من جسد الرب ودمة في )  مِّ  

..  هذَا فِّيُكْم َكثِّيُروَن ُضعَفَاُء َوَمْرَضى، َوَكثِّيُروَن يَْرقُُدونَ   

 

ْن ( ..  27:   6في ) ال +   وكما كان في العهد القديم كل من لمس لحم الذبيحة يتقدس في الحال  ُكلُّ َمْن َمسَّ لَْحَمَها يَتَقَدَُّس. َوإِّذَا اْنتَثََر مِّ  

ُل َما اْنتَثََر َعلَْيهِّ فِّي َمَكاٍن ُمقَدٍَّس  َها َعلَى ثَْوٍب تَْغسِّ ..   َدمِّ  

كل من يتناول جسد الرب ودمة بأستحقاق يتطهر ويتقدس ويحيا حياة أبدية . كذلك أيضا في العهد الجديد   
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 أسئلة حول مواضيع  الشهر

 

( ما يعني اآلتي :  11أستخرج من أقوال بولس الرسول في ) رومية   1  

+ كنيسة العهد الجديد هي شريك وليست بديل لكنيسة العهد القديم       

+ رجوع اليهود لأليمان الصحيح أسهل بكثير من رجوع الملحدين والوثنيين لهذا األيمان .      

 

( ؟ 9بالنسبة للرب كان األلتزام بوصايا الناموس أهم بكثير من أعمال الناموس فما هو سر فشل اليهود حسب )رو   2  

 

للرب بأنة الوحيد المتبقي من شعب اللة , علي ان  ( من خالل شكوي أيليا 11كيف دلل بولس الرسول في )رو   3  

هناك خالص في المستقبل ينتظر اليهود ؟      

 

(  9(          +  لهم التبني ) رو 11ما المقصود بهذة التعبيرات :  + زيتونة برية ) رو    4  

( 11+ الكنيسة شريكا وليست بديال عن اليهود ) رو                                          

 

أشرح العبارة " السامرية كانت لها معرفة كبيرة ولكن لم تنعكس علي أفعالها " ؟  5  

 

بطريقة كالمة ثقة المرأة السامرية ؟ كيف أكتسب المسيح    6  

 

عظيم من خالل مدرسة البيت ومدرسة األلم " ؟   أشرح العبارة " صار دانيال أنسان  7  

 

أذكر أمثلة تظهر فيها شجاعة دانيال كل أيام حياتة ؟   8  

 

ماهي الفكرة من أرتداء الكهنة والشمامسة التونية البيضاء أثناء القداس ؟   9  

 

   علي وجوب تقديم ذبيحة القداس ؟أذكر شواهد من العهد القديم والجديد تستدل منها  10

 

يجب علي المتقدم لذبيحة القداس في العهد الجديد ان يكون مستعدا كما كان الوضع في العهد القديم . أذكر شاهد من كال العهدان ؟   11  

 

إلي ماذا ترمز كال من :  المنطقة , عصا الرعاية , الحية النحاسية في زي األساقفة ؟   12  
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