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 العهد اجلديد فيما يتعّلق بالكنيسة  التدابري وتتميم: اجلزء األول

 بقلم
 ماجستري عالي يف الالهوت، دكتوراه يف الفلسفة بول تانر،. ج

 

 

 املُقدمة

التدبريية "بـتب العديد من املقاالت والكتب ختاطب االهتمامات التدبريية من وجهة نظر ما يُعرف اآلن على مر العقد والنصف املاضية، كُ

وصورة نظامية للعقائد . يف رأي الكاتب احلايل، هذه احلركة قد جلبت إصالحات قوية وحتسينات على الالهوت التدبريي 1".املُتدّرجة

يف هذه املقالة املكونة من . مُثقِفة ومُنرية لكل من هو داخل وخارج املعسكر التدبريي ،رجوكما ن ،األساسية هلذا الالهوت اجلديد ستكون

ولعمل   .، يتم حتقيقها يف خطة اهلل الشاملةةجزأين، أود أن أُلقي نظرة على الكيفية اليت فيها الوعود والعهود، املُعطاة أصالً إلسرائيل القومي

كيف أصبحت الوعود والعهود   2.الوثيقة الصلة باملوضوع، وبالتحديد على املستوى التفسريي هذا، أود أن أُوجه عدداً من األسئلة

للعهد الداودي، أم هل حيتوي  تتميماً فردياً واحداً نتوقع طريقة يتحقق وعد اهلل بالعهد اجلديد؟  هل ةإلسرائيل مُلكاً للكنيسة؟   متى وبأيّ

 الوعود يف العهد القديم والتوقعات إلسرائيل متت يف الكنيسة؟  على أي نوع من التتميم التدرجيي؟  هل كل 

                                                 

 ,.Craig A. Blaising and Darrell L. Bock, eddبعض أكثر األعمال البارزة حبسب وجهة النظر هذه وتظهر بشكل مطبوع هي  1

Dispensationalism, Israel and the Church; The Search for Definition (Grand Rapids, MI:  Zondervan Pub. House, 

1992); Craig A. Blaising and Darrell L. Bock, Progressive Dispensationalism (Wheaton, IL:  Victor Books, A 

Bridgepoint Book, 1993); Robert L. Saucy, The Case for Progressive Dispensationalism; The Interface Between 

Dispensational and Non-Dispensational Theology (Grand Rapids, MI:  Zondervan Pub. House, 1993); and Herbert 

W. Bateman, IV, ed., Three Central Issues in Contemporary Dispensationalism (Grand Rapids, MI:  Kregel 

Publications, 1999). 
بعض األحيان عرضة للهجمات حول ما يُفهم على أنه نظام تفسريي خيتلف عن ذلك املُتبع من قِبَل التدبرييني  يف علم التفسري اخلاص بالتدبريية املُتدّرجة وقع 2

يف " :فيكتب. التارخيي فحسب، ولكنه يشكك يف الدوافع وراء فعلهم هذا –سلوب القواعدي وال يتهم روبرت توماس التدبرييني املُتدّرجني بأهنم احنرفوا عن األ. املبكرين

 Robert L. Thomas, "The" )احلقيقة، يظهر أن الرغبة يف التقارب مع الهوتيي األنظمة األخرى هو الدافع األساسي خلف نشوء التدبريية املُتدّرجة

Hermeneutics of Progressive Dispensationalism," Master's Seminary Journal 6:1 [Spr 1995]: 81 .) أرجو أن أُبيّن يف هذا

ناجتة عن دراسة دقيقة للمقاطع ذات الصلة يف العهد القديم ( كأستاذ للعهد القديم)واالستنتاجات اليت خرجت هبا . البحث أن هذه ليست هي القضية على أية حال

 .جلديدواستخداماهتا من قِبَل كُتّاب العهد ا
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نصرّح بدقة أكثر العالقة املُحددة بني إسرائيل والكنيسة؟  بتوجيه هذه النوعية من األسئلة، ( هؤالء الذين مييلون للتدبريية منا)هل نستطيع 

يف هذه املقالة األوىل . ذه احلقبات بالكشف التدرجيي للعهود الكتابيةأشعر أنه من املُفيد أن أبدأ برسم احلقبات التدبريية العامة وربط ه

ويف املقالة الثانية، سوف آخذ . إذاً، سوف أُلقي نظرة على املخطط التدبريي الواسع والرتكيز على تتميم العهد اجلديد مبا يتعلّق بالكنيسة

 . د العهد يف امللكوت املسيانيبعني االعتبار تتميم العهد اجلديد مبا خيتص بإسرائيل وذروة وعو
 

 نظرة كتابية للتاريخ   

وكنظام الهوتي، شاهدت التدبريية العديد من . لقد كانت إحدى الصفات البارزة للتدبريية حماولتها لتشكيل نظرة كتابية مرتابطة للتاريخ

لقد نال الالهوت التدبريي شُهرة واسعة يف   3.يةالتطورات والتحسينات على مر القرنني املاضيني، وعلى األخص يف األربعني سنة املاض

فيما بعد (. والذي يُشار إليه يف بعض األحيان التدبريية التقليدية) املشهور  Scofield Reference Bibleأوائل هذا القرن من خالل 

الذي أطلق عليه ) الدكتور تشارلز رايري  من قِبَل األستاذ املُتميّز يف كلية دالس لالهوت، الالهوتي النظام هذاأُجريت حماولة لتحسني 

كما )وواحدة من أحدث املُسامهات من قِبَل من هم يف املعسكر التدبريي هي الفكرة أن الكنيسة ليست   4.(البعض التدبريية املُنقحة

مرتابط وغري مرتابط مع  متميّز عملويؤكدون أن الكنيسة . فرتة منفصلة  عن عمل اهلل املُبكر من خالل إسرائيل( يدعي التدبرييون دائماً

 .يف هذا املساق، سأبيّن أمهية هذا املوضوع عندما أتكلّم عن الكنيسة يف عالقتها مع نشوء العهد اجلديد. إسرائيل

 

 مُتيري، غري أن وبالرغم من أن اهلل يف طبيعته غري. التأكيد على احلقبات الزمنية الكتابية املختلفة عنصراً متعارفاً عليه يف الالهوت التدبريي

عند ظروف مُعيّنة، أجرى تييريات أساسية غريت من الكيفية اليت   .طرقه يف التعامل مع اإلنسان ليست مُتشاهبة وموحدة عرب التاريخ

" خلالص ا. لدى اهلل" أبراراً"ولكي أكون يف غاية الوضوح، أنا ال أتكلّم عن األسس اليت يصبح فيها الناس . يرتبط هبا اإلنسان مع اهلل

 سُفك يفهو املبدأ الذي ينطبق على كل القديسني عرب العصور، وهذا مؤسس على دم يسوع املسيح الذي " بالنعمة من خالل اإلميان

                                                 

 ",Craig A. Blaising, "Dispensationalism:  The Search for Definitionملسح مفيد عن التطورات التارخيية املتعلّقة بالتدبريية، أنظر  3

in Dispensationalism, Israel and the Church (Grand Rapids, MI:  Zondervan Pub. House, 1992): 13-34; and Mark L. 

Bailey, "Dispensational Definitions of the Kingdom," in Integrity of Heart, Skillfulness of Hands: Biblical and 

Leadership Studies in Honor of Donald K. Campbell, ed. Charles H. Dyer and Roy B. Zuck (Grand Rapids, MI:  

Baker Books, 1994): 201-221. 
4 Charles C. Ryrie, Dispensationalism Today (Chicago:  Moody Press, 1965) . وحديثاً ، قام الدكتور رايري بتنقيح وتوسيع

 (. Chicago: Moody Press, 1995) التدبريية عمله حول 
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ولكن، أنا أتكلّم عن الطريقة اليت يعمل هبا اهلل من خالل الناس على األرض يف أي وقت وكيف أن التييريات جلبت نتائج يف . اجللجُثة

 .يدة ومبادئ جديدة للعيش هباتوقعات جد

ملاذا؟   والسبب بالتحديد .  اليوم ال يفعلون هذانياملسيحيِّ ومن الواضح متاماً، أن شعب اهلل قبل الصليب كان يُقدم ذبائح حيوانية، ولكنَّ

النقاش هذا أن هناك  وأُريد أن أقرتح من أجل. هو أن تييريات أساسية قد جرت غريت وميّزت بشكل جذري العصر السابق عن احلايل

زمن اآلباء؛ . 5: وهذه التدابري هي. تدابريأربعة حقبات أو أزمنة أولية يف التاريخ الكتابي واليت ينبيي متييزها، واليت حقاً ميكن تسميتها 

لة، أما الرابعة ففي الثالثة أزمنة األوىل سيتم مناقشتها يف هذه املقا. امللكوت املسياني. 2الكنيسة؛ . 3إسرائيل حتت الناموس؛ . 4

 .املقالة اليت تلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يقدم ( 5: )وهذا صحيح لسببني. كتسمية أو لقب لزمن مُمَيَز من التاريخ الكتابي، وكوهنا مفهوم كتابي" تدبري"أود أن أُحلل الكلمة 

يُعبّر الكتاب املقدس  كما(4)علّق بالناموس املوسوي؛ الكتاب املقدس تصرحيات تلّمح إىل وجود أزمنة تدبريية يف التاريخ، وبالتحديد فيما يت

 

1 

تضييق نسل 

 الربكة

5 

 إسرائيل حتت الناموس

2 

الرتكيز 

 القومي

 

 اململكة املسيانية

2 

كل القديسني من 

 كل العصور

 جسد املسيح – الكنيسة

 املؤمنون يهوداً وأمم –" اإلنسان اجلديد"

 (4أفسس)

 

3 

أسبوع 

انيال د

 السبعون

 اجمليء الثاني
 جبل سيناء

 



 الالهوت التدبريي امُلتدرِّج  : الدرس الرابع والعشرون 2العهد القديم  بول تانر. ج. د
 

 
 
 

 4، 42             4002، 51متوز 

ويف ترمجة   ،KJVيف ترمجة ( dispensation) ، واملُرتمجة إىل تدبري11: 1يف أفسس  عن املفهوم مبصطلحات مثل 

NASB،  حكومة"أو " إدارة"إىل." 

 …هَا يف نَفسِهِ لِتَدبِريِ مِلءِ األَزمِنَةِ  إذ عَرَّفَنَا بِسِرِّ مَشيئَتِهِ حَسَبَ مَسَرَّتِهِ اليت قَصَدَ

، تتضمن فرتة من الزمن وتتصف مببادئ حُكم مُعينة واليت تُميزها بشكل فريد عن "إدارة"أو  "مكْحُ"عين ببساطة أتدبري "إذاً بكلمة 

 5.األزمنة األخرى
 
 
 
 

 اآلباء فرتة

من جهة،   6.م.ق5221شري إىل كل الفرتة الزمنية من إعطاء ناموس موسى يف وهذا ي" ،بالزمن اآلبائي" أول هذه التدابري هو ما أدعوه 

إبراهيم  - ومع ذلك، فإن إعطاء العهد من خالل أحد األباء. هذا ليس عنوان كاف، ألن هذه الفرتة تتعلّق بأكثر من جمرّد زمن آباء األمة

وبالرغم من وجود تطورات واختالفات حتى داخل . مربر هلذه التسمية هو أكثر التطورات البارزة هلذه احلقبة من الزمن، وبالتايل يوجد –

. حتت الناموس املوسوي مل يكن، غري أن العامل املوّحد هو أن الشعب يف هذه الفرتة (قبل السقوط باملقارنة مع ما بعد السقوط)هذه الفرتة 

 .53: 1هذه الصفة مت الرتكيز عليها من قِبَل الرسول بولس يف رومية 

 

 .على أن اخلطية ال تُحسَب إن مل يكن هناك ناموس. إنه حتى جاءَ الناموس كانت اخلطية يف العاملف

 

                                                 

 ,Craig A. Blaising, "Dispensations in Biblical Theologyنظر ا، ""ودراسة مفيدة للكلمة اليونانية " تدبري"لتوضيح معنى  5

" in Progressive Dispensationalism (Wheaton, IL:  Victor Books, 1993): 106-27. 
. م.ق5221وأنا أفرتض هنا وقتاً مُبكراً للخروج، أي حوايل (. اخل-5: 51أُنظر خر)  أُعطي الناموس املوسوي يف الوقت الذي خرج فيه العربانيون من مصر 6

 Jack Finegan, Handbook of Biblicalوملقدمة مفيدة حول هذا النقاش، (. زم.ق5421حوايل )مع أن علماء آخرون للعهد القديم يفضّلون تارخياً متأخراً 

Chronology, 2nd ed. (Peabody, Mass: Hendrickson Publishers, Inc., 1998), 224-45.  يُدافع يوجني مرييل عن التاريخ املُبكر للخروج

 Walterوحديثاً من قِبَل  ;Eugene Merrill, Kingdom of Priests (Grand Rapids, MI:  Baker Book House, 1987), 66-75 بكتابه،

C. Kaiser, Jr., A History of Israel From the Bronze Age Through the Jewish Wars (Nashville, TN:  Broadman & 

Holmon, Publishers, 1998), 104-109.     
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. األوىل هي القصد األصلي لإلنسان عندما خلقه اهلل. هناك مسألتان علينا الرتكيز عليهما هنا واللتان هلما ثقل فيما يتعلّق مبوضوعنا

، خيترب الشركة مع اهلل، بورك من اهلل، وأتُمنَ ليشارك يف إدارة خليقة اهلل من خالل ، اإلنسان خُلق على صورة اهلل4-5حبسب تكوين 

أثّر جوهرياً على هذه املقاصد األساسية مثالً أن اإلنسان ( باحلث من قِبَل عمل شيطاني) السقوط (. أي احلكم مع اهلل)أخذه السلطة 

لقول أن ما تبّقى من الكتاب املقدس هو القصة اليت يُظهر فيها اهلل الكيفية اليت من جهة، نستطيع ا. يستخلص أن خاطئ وحيتاج إىل الفداء

هلذا السبب، يوجد تشابه مُلفت ما بني حالة . يعمل من خالهلا على عكس هذا املوقف وإرجاع اإلنسان إىل املقاصد اإلهلية األساسية

وبعد .(. موت، شجرة احلياة، اخل يوجد وجد لعنة، التال ) 44-45اإلنسان يف جنة عدن وبني حالته يف أورشليم اجلديدة يف رؤيا

أهنم تبددوا على وجه  55عن الرب من قِبَل قبائل الناس اليت ظهرت حتى نرى يف تكوين  اًتدرجيي اً، نُشاهد ابتعاد3السقوط يف تكوين 

ووعود اهلل إلبراهيم . متّثل سعي اهلل إلبطال التمردإن دعوة اهلل إلبراهيم لبدء أمة جديدة . غري مُختربين بركات اهللواألرض متمردين 

 .وُضعت يف شكل عهد خيدم كأساس لكل تعامالت اهلل مع اإلنسان عرب التاريخ

وأيضاً  45-51: 51أنظر تكوين –وهذا الوعد يتضمن إعطائهم أرض كنعان لألبد ) ليس أن اهلل سيعمل بطريقة فريدة مع نسل إبراهيم 

 7(.3: 54تكوين" )تتبارك مجيع قبائل األرض" ، لكن بشكل واضح أكثر يعدهم بأنه بإبراهيم ونسله (51-51: 51أخبار األيام األول 

 

 .وتتباركُ فيكَ مجيعُ قبائلِ األرضِ . وأباركُ مُباركيكَ والعنُكَ ألعَنهُ

 

وهذا   .على كل قبائل األرض" بركاته"جيلب  إذاً أمهية العهد اإلبراهيمي هي حتى يُطمئننا من البداية أن اهلل سيعمل بشكل هنائي لكي

بشركة  بوركواوالذين قبلوا ( 1-1: 3غالطية" )ميانإلا"سوف يُنتج يف النهاية اخلالص على الصليب الذي جُعل مُتاحاً لكل من هو من 

 .ملكوت اهلل بذروهتا تتم يف" الربكة"وأخرياً، (. 52: 3غالطية )ومبوعد الروح القدس ( االندماج به) العهد اجلديد
 

 إسرائيل حتت الناموس

من هنا، الفرتة . لتحقيق هذه اخلطة بإحضار كل اجلنس البشري حتت بركة اهلل، من الضروري تأسيس أمة من خالهلا سيقيم اهلل املسيا

عكس االقرتاح الذي وُضع هذا ي. رمسياً من خالل العهد" شعب اهلل"التدبريية التالية تصوّر األمة اإلسرائيلية تنشأ من مصر وقد جُعلت 

 :1-1: 51أمام الشعب يف خروج

                                                 

 ,W. C. Kaiser, Jr., "The Promised Land:  A Biblical-Historical Viewإلسرائيل، أنظر " األرض"فيما يتعلّق بثبات وعود  7

Bibliotheca Sacra 138 (Oct-Dec 1981): 302-12; and J. L. Townsend, "Fulfillment of the Land Promise in the Old 

Testament," Bibliotheca Sacra 142 (Oct-Dec 1985): 320-37. 
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وأنتم تكونونَ يل مملكةَ كهنةٍ . فإنَّ يل كُلَّ األرضِ. فاآلن إن مسعتُم لِصوتي وحفظتُم عهدي تكونونَ يل خاصّةً من بني مجيعِ الشعوبِ

 .وأُمَّةً مُقدَّسةً

 

لقد وُضعوا حتت الناموس . ربكة إىل هذه األمة الواحدة كتتميم أويل للعهد اإلبراهيميهناك عالقة بالفرتة التدبريية السابقة يف أن اهلل يوّسع ال

وألنه أُعطي . هذا إذاً، عهد آخر مبين على السابق.  سوف تتم مباركتهم على قدر طاعتهم للناموس. ليعرفوا ماذا يطلُب اهلل القدوس

وهذا هو ) النقيض من العهد اإلبراهيمي، الذي كان عهداً غري مشروط على . من خالل موسى، نستطيع أن نُشري إليه بالعهد املوسوي

يف العهد اإلبراهيمي، إخفاق الشعب أو فشله ال يُليي : وهذا هو الفرق. ، العهد املوسوي عهد مشروط(45-2: 51ميزى تكوين 

ومن هنا هو عهد من )لنظر عن جتاوب إسرائيل وأكثر من ذلك، اهلل يُلزم نفسه حبفظ العهد بيض ا. وعود عهد اهلل أو يُليي العهد نفسه

 .العهد إلبدالالنهاية يف حتت العهد املوسوي، الفشل سوف يقود (. طرف واحد

وهذا يتم حتديده بشكل دقيق من خالل العهد املوسوي الذي فيه الوعد بربكات   .بالنسبة للعهدين، اختبار بركات اهلل يتناسب مع الطاعة

 (.41-41تثنية )مقابل عدم الطاعة ( تأديب)مُعينة  "وبلعنات" ،مُعينة مقابل الطاعة

 

أخرى  قبائل أمم حتت ناموس موسى، غري أن هذا ال مينع اهلل من أن يأخذ" شعب اهلل"وبالرغم من أن إسرائيل وحدها جُعلَت شرعياً 

. اهلل بالتأكيد حُر يف توسيع رقعة املُشاركة. ديدسوف نرجع هلذا عندما نناقش إبدال العهد املوسوي بالعهد اجل. وجيعلهم جزءاً من شعبه

وهذا . واملهم اآلن هو إدراك أن أخذ النسل اجلسدي إلبراهيم ووضعهم حتت الناموس املوسوي يؤسس حقبة تدبريية خاصّة يف التاريخ

 : 41-43، 51: 3يف غالطية  جلي من خالل الطريقة اليت يُرى هبا الناموس من وجهة نظر أفضلية العهد اجلديد، على سبيل املثال

ولكن قبلما جاءَ اإلميانُ  …قد زيد بسبب التعديات إىل أن يأتيَ الذي قد وعِدَ لهُ مُرتَّباً مبالئكةٍ يف يدِ وسيطٍ  ؟ فلماذا الناموسُ

.  اإلميان العتيدِ أن يُعلنكُنّا حمروسنيَ حتت الناموس مُيلقاً علينا إىل، (أي العمل املُخلّص للمسيح واإلعالن الكامل عن اإلميان به)

 .ولكن بعدّما جاءَ اإلميانُ لسنا حتتَ مؤَدِبٍ. إذاً قد كانَ الناموسُ مؤدّبنا إىل املسيح لكي نتربَّر باإلميان

 

وت ولياية م 51الناموس خيدم كتدبري من نقطة البداية يف خروج . جميء املسيح حتى" مؤدِب" ــالناموس ك يُرى حبسب املقطع الكتابي، 

على األقل ليس باملعنى الكامل الذي قد  …إنه غري فعّال اليوم . عهد مؤقتيف حد ذاته، العهد املوسوي هو فقط . املسيح على الصليب
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لقد عاش يسوع بالكامل مُتطلبات الناموس، حتى أننا نستطيع أن نقول أن الناموس قد   8.للطاعة" كنظام"فُرضَ فيه على األمة اإلسرائيلية 

حيث ، 1-5: 2وعلى ما يبدو أن هذا هو املقصود بالتحديد من رومية . لقد كان موته حتديداً لنهاية الناموس ونقطة بداية جديدة .متَّ

، إذاً قد اشرتكنا يف موته ومتنا عن "يف املسيح"وحيث أن املؤمنني اليوم هم . يستخدم بولس إيضاح املوت بأنه يضع حداً اللتزام الزواج

 : 2: 2بولس يف رومية  يكتب. الناموس

 .إذاً يا إخوتي أنتم قد مُتُم للناموس جبسد املسيحِ لكي تصريوا آلخرَ للذي أُقيمَ من األموات لنثمرَ هلل

  :بناءً على ذلك، خيتم بولس يف العدد السادس بأننا اليوم لسنا حتت الناموس

 .هِ حتّى نعبُدهُ جبدَّة الروح ال بعِتق احلرفوأما اآلن فقد حتررنا من الناموس إذ مات الذي كُنا مُمسَكنيَ في

وعندما يُحاول . أمام اهلل فعاالً اعهدًليس أن إمياننا باملسيح يسوع يُحررنا من الناموس فحسب، ولكن الناموس نفسه توقف عن أن يكون 

مع العهد ويُقارنُهُ تعلّق بالعهد اجلديد فيما ي 32-35: 35كاتب العربانيني أن يناقش قراءه حول تفوّق العهد اجلديد، يقتبس من إرميا 

                      :بالقول( 53: 1يف عربانيني)خيتم . املوسوي

 .وأما ما عَتَقَ وشاخَ فهو قريبٌ من االضمحالل. فإذ قال جديداً عَتَّق األول

 

املنطقي أن نستنتج أن الوقت ينفذ من العهد وإعالهنا عن عهد جديد قادم، من  35: 35من اللحظة يف إرميا : وببساطة هذا ما يقوله

ولذلك (. أي انتهى)العهد القديم فعالً " اختفى"، (الذي كان مبوت املسيح)وعندما مت تأسيس العهد اجلديد (. أي العهد املوسوي) احلايل 

 :              طط هلذا بالطريقة التاليةنضع خمومن املمكن أن . العهد اإلبراهيمي هو عهد مستمر وثابت، بينما العهد املوسوي كان مؤقتاً

                                                 

كينيث باركر على كل حال ، ناقش حديثاً ضد إبطال الناموس لصاحل الفكرة . نون  املوقف بأن الناموس املوسوي انتهى بالكامل على الصليبمُعظم التدبرييون يتب 8

 Barker, "The Scope and Center of Old and New Testament Theology andأن الناموس األخالقي واألدبي للعهد القديم ما زال فعّاالً، أُنظر 

Hope," in Dispensationalism, Israel and the Church (293-328).  

 

2 
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 الفرتة األلفية
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هذا مل هؤالء اليهود مل يتعرّفوا على يسوع املسيح كاملسيا ورفضوا اإلجنيل  بازدراء ، استمروا يرون أنفسهم وكأهنم ما زالوا حتت الناموس، و

كورنثوس 5ويصّرح يف . يكن حتت الناموس كان واضحاً بأنه هو نفسه مل( يهودي مل يكن له نظري)الرسول بولس . يكن سوى خداعاً للنفس

1 :40-45  

وللذينَ بال ناموسٍ كأني بال . وللذيّ حتت الناموسِ كأني حتت الناموس ألربح الذينَ حتت الناموس. فصرت لليهود كيهوديٍّ  ألربح اليهود

 .ألربح الذينَ بال ناموس. ناموسٍ مع أني لست بال ناموس هلل بل حتت ناموس للمسيح

 

وينبيي أن ال يقودنا هذا إىل اهتامه بالتناقضية، ألنه يعرتف فوراً . ح بولس بشكل قاطع بأنه مل يكن حتت الناموس، أي العهد املوسوييصرّ

 (. أي كل التزامات العهد اجلديد، وبالتحديد كما هي مُسّجلة يف رسائل العهد اجلديد)بأنه حتت ناموس املسيح 

نستطيع أن نفهم أنه مع أن الناموس قد تأسس أو " ،إسرائيل حتت الناموس"مي كعهد مُستمر خالل تدبري إن كنا ننظر إىل العهد اإلبراهي

واألمور اليت حدثت خالل زمن الناموس سوف تعمل . أًنشئ مع أمة واحدة، غري أن اهلل ما زال مهتماً بالنهاية برعاية كل األمم والشعوب

هذا القصد اإلهلي ينعكس يف إرسالية يونان ألهل نينوى، وفيما بعد من خالل كالم . هللبشكل هنائي جتاه اندماج األمم يف بركات ا

 :يقول 44: 21يف إشعياء . إشعياء

 التفتوا إيلَّ واخلصوا يا مجيعَ أقاصي األرض ألني أنا اهللُ وليس آخر

أخرى خالل هذا التدبري لتحقيق هذه النتيجة  الوصول إىل العامل أمجع، سوف تساهم تطوراتاهلدف النهائي لربنامج اهلل هو ومبا أن 

    .وهذا يتضمن العهد الداودي، النهائية

 

 العهد الداودي

وأُسس . خالل التدبري حيث كان إسرائيل حتت الناموس املوسوي، أقام اهلل عهداً آخر يُشار إليه بشكل مُتعارف عليه بالعهد الداودي

 :51 –ب 55: 2صموئيل 4هذا العهد مُسّجلة يف 

متى كمُلَت أيامُكَ  واضطجعتَ معَ آبائكَ  أُقيمُ نسلكَ الذي خيرجُ من أحشائكَ وأُثَّبتُ . والربُ يُخربكَ أنَّ الربَّ يصنعُ لكَ بيتاً

به بقضيبِ الناسِ إن تَعَوَّج أُؤَد. أنا أكون له أباً وهو يكون يلَ ابناً. هو يبين بيتاً المسي وأنا أُثَّبتُ كرسيَّ مملكتهِ إىل األبدِ. مملكته
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. ويأمنُ بيتُكَ ومملكتُكَ إىل األبدِ أمامكَ. ولكن رمحيت ال تُنزَع منهُ كما نزعتُها من شاوُل الذي أزلتُهُ من أمامكَ. وبضرباتِ بين آدمَ

 9.كُرسيُّكَ يكونُ ثابتاً إىل األبدِ

 

الذي سوف جيلس على عرش داود، أي من (  son of Godاهلل  كلُ يُنظَرُ إليه على أنه ابن) من نسل داود، أقام اهلل نسالً من امللوك 

" هيكل"، "عرش"، "ابن"إذاً، الكلمات . وواحد من نسله سوف يبين هيكل اهلل، والوعد سوف ينتهي مبملكة أبدية10.الساللة احلاكمة

ماً أولياً هلذا يف شخص سليمان، ألنه قد لقد كان هناك تتمي.  تصبح كلمات الهوتية مهمة، وخاصة فيما يتعلّق بالعهد الداودي" مملكة"و

ولكن من وجهة نظر إهلية، اهلل قصد أكثر بكثري من (. 40-51: 1ملوك5)داود وبنى هيكالً فعلياً هلل " عرش"جلس فعالً على كرسي 

حدود أمة  ابن مُستقبلي سوف يبين هيكالً ذا هدف أبعد من هيكل سليمان ويؤسس مملكة سوف تتوسع إىل ما هو أبعد من. هذا

 .إسرائيل

 

وبالرغم من أن حملات عن املسيا قد أُعطيت سابقاً، غري أن هذا اإلعالن لداود وفّر مسامهة  .the Son of God ابن اهلل سيكون هذاو

 إىل حد أنه كان هناك إعالناً. لقد أسهب األنبياء يف وصف صورة حياة  شخص املسيا وعمله. بن داود األعظماهامة لفهم املسيا ك

عليه من خالل ما  ربهَنا يُاملسيوأن داود قد فهم بشكل واضح أن ابنه األعظم سوف يكون . تدرجيياً عنه خالل العصور اليت تلت داود

املالحظات .  يشمل كل العامل( ملكٌ)حكمٌ  سيكون لهوكذلك األمر سليمان توقع مُسبقاً أن املسيا . 550كتبه يف املزمور الثاني ومزمور 

 . حول تتميم العهد الداودي سوف تُرجئ إىل وقت النقاش حول اململكة املسيانية اإلضافية

بدرجة ما يف سليمان، وسوف يتحقق بشكل أكرب " حتقق"لقد متَّ . عهداً تُممَ بالتدريجولكن اآلن، علينا أن نُدرك أن العهد الداودي كان 

 . بصورة مُستقبلية يف زمن الضيقة العظيمة وبعد اجمليء الثانيكذلك مع اجمليء األول للرب يسوع املسيح، وأيضاً سوف يتحقق 
 

  الكنيسة

                                                 

 .2-3: 11، غري أن هذه الوعود لداود تكوّن عهداً يُتَكلّم عنه كعهد يف مقاطع كتابية أخرى مثل مزمور2صموئيل 4يف  "ًعهدا" يعطَ املصطلحمع أنه مل  9

               : 11ومزمور  52: 2صموئيل4يف كل من " عنصر التأديب"واملقارنة بني . داً على سُليمانامللك ابن اهلل ال ينبيي أن يكون حمدويكون  الوعد بأن 10

 .تقرتح بأن امللك الداودي يُصبح ابن اهلل( يستخدم كلمة أبناء يف صيية اجلمع 30الحظ أن العدد )وما يليه  30
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متييز كلي  إىل التعبري عن ألهنا متيل . ومرة أخرى، أعرتف بأن التسمية بطريقة ما غري كافية. عصر الكنيسة"التدبري الرئيسي الثالث هو 

على األقل، هذا هو املفهوم ". باالختطاف" الفرتة اليت تنتهي بالكنيسة  وديةحمدإىل  مَّحيُلمع عمل اهلل السابق مع إسرائيل، ومن املمكن أن 

 11.وفهمي اخلاص قد تييّر، وعلى كل حال، أشعر أنين حباجة إىل توضيح وجهة نظري عن الكنيسة. التقليدي بني التدبرييني

 

لقد نُظرَ إىل الكنيسة ككيان مُمَيَز عن إسرائيل، وفعلياً . مج اهلليف برنا" فرتة مُعرتضة"متيل التدبريية التقليدية للنظر إىل الكنيسة على أهنا 

وأكثر من ذلك، أن الكنيسة سوف تُنقل يف اختطاف ما قبل الضيقة العظيمة، وكذلك املؤمنون يف الوقت . ال يوجد استمرارية بني االثنان

مفهوم الفرتة املعرتضة هذا جنم من وجهة نظر رؤيا ". املسيحجسد "الذي يلي هذا يُنظر إليهم كتصنيف مُنفصل، أي أهنم ليسوا جزءاً من 

العربية يف هذه احلالة تعين مدة من " أسبوع"الكلمة ) األسابيع التسعة والستون األوىل . 42-42: 1يف دانيال السبعني أسبوعاًدانيال عن 

األسبوع . م33يسوع كاملسيا يف أورشليم يف  ولياية تقديم.( م.ق222) 4حمسوبة من سنة مرسوم أُحشويرش يف حنميا ( سبع سنوات

ولذلك، نُظر إىل . مل تأتي مباشرة وراء التسعة والستني، ولن تكتمل إال قُبيل عودة يسوع املسيح( أي سبع سنوات)السبعون األخري 

 .تقف يف هذه الفجوة يف نبوة دانيال( أو مُدخلة)الكنيسة كفرتة زمنية معرتضة 

 

. فجوة زمنية قبل األسبوع السبعني من السنني األخري على أنه توجد يف نبوة األسابيع السبعني لدانيالأن أؤكد  وحبسب فهمي اخلاص، أود

مع أني شخصياً )وأعتقد أيضاً أن هذا سيكون فرتة السبع سنوات اليت تسبق اجمليء الثاني، يف الفرتة اليت ستحدث فيها الضيقة العظيمة 

 (.النصف األخري من هذه الفرتة، أي ثالثة سنوات ونصف أفهم الضيقة العظيمة على أهنا

وما أعتقد أنه حباجة إىل تصحيح هي الطريقة اليت تُرى فيها  الكنيسة 12.هذه النظرة النبوية مت الدفاع عنها بشكل كاف يف مكان آخر

وبالنسبة يل، املُفتاح (. وما بعده)دانيال األخري  بالعالقة مع التدبري السابق إلسرائيل حتت الناموس وعالقة الكنيسة هبوالء الذين يف أسبوع

 . هلذا املفهوم يكمن يف عالقة الكنيسة بالعهد اجلديد
 

 العهد اجلديد وتَحقُقه يف الكنيسة

                                                 

 The Case forمن كتابه،  451-523الرائع وحتليله للكنيسة على الصفحات  لنقاشه Robert L. Saucyـ أود أن أُعبّر عن شعوري بالدَّين ل 11

Progressive Dispensationalism (Grand Rapids, MI:  Zondervan Pub. House, 1993). 
12 Paul D. Feinberg, "An Exegetical and Theological Study of Daniel 9:24-27," in Tradition and Testament, ed. 

John S. Feinberg and Paul D. Feinberg (Chicago:  Moody Press, 1981): 189-220; and Harold Hoehner, 

"Chronological Aspects for the Life of Christ; Part VI:  Daniel's Seventy Weeks and New Testament Chronology," 

Bibliotheca Sacra 132 (Jan-Mar 1975): 47-65. 
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 :يُسجّل 40: 44ولوقا. يف الليلة اليت أُسلمَ فيها الرب، احتفل مع تالميذه بالعشاء األخري

 .الً هذه الكأسُ هي العهدُ اجلديدُ بدمي الذي يُسفكُ عنكموكذلكَ الكأسَ أيضاً بعدَ العشاءِ قائ

، نستطيع أن نستنتج بأمان أن العهد اجلديد قد (1وعربانيني  3كو4بشكل ملحوظ ) يف ضوء هذا ومقاطع كتابية أخرى يف العهد اجلديد 

 13.دُشّن عند موت املسيح وأصبح فعّاالً يف ذلك الوقت

                                                 

عند )للعهد اجلديد قد دُفع " الثمن" وبدالً  من ذلك يتمسك بالفكرة أن . لعهد اجلديد فعّاالً يف هذا التدبريارايري، على كل حال، الفكرة بأن . رفض دي 13

بدون أل " )عهد جديد"يقول أننا خدّام بالقول أن النص   1: 3كو4ومن ثم حياول أن يقلل من اإلشارة للعهد اجلديد يف  (.271التدبريية )  ، ولكن ليس تدشينه(الصليب

وأود أن أرد على هذا   35ه يف إرميا ناملُتنبأ ع" العهد اجلديد"فعّال اآلن، ولكن ليس " عهد جديد"واستنتاجه هو، إذاً، أن " .العهد اجلديد"، وليس !(التعريف

وبعد عدة أعداد، يف " …املسيح، أجنبيني عن رعوية إسرائيل، وغرباء عن عهود املوعد  بدون" السابق كانوايف أن األمم  54: 4أوالً، لقد أُخربنا يف أفسس . بنقطتني

ما هو العهد الذي يتكلّم عنه بولس؟  ببساطة ال ميكن أن يكون العهد اإلبراهيمي، ألن بولس يستخدم اجلمع " …فلستم بعد غُرباء ونُزالً " :، يقول بولس51: 4أفسس 

ثانياً، عدم (. ليس مُجرد شيء مُشابه)ن هذه تتضمن العهد اجلديد، وبيض النظر عن ما هي هذه الوعود، إال أهنا بالتأكيد وعود العهد القديم بالتأكيد، ال بُد أ!(. عهود)

يف حالة . 35يف إرمياللجدل حول عهد جديد مُياير لذلك املوجود   جيب أن ال تُستخدم" عهد جديد" ـــباإلشارة ل 51: 1وعربانيني  1: 3كو4وجود أل التعريف يف 

 41: 31وحزقيال( وأكتبها على قلوهبم) 33: 35يعكس إرميا ( 3عدد)علينا أن نُالحظ أن تصريح بولس مبا يتعلّق بكتابة اهلل على ألواح من قلوب حلمية  1: 3كو4

ديد، يستطيع بولس أن يستيين عن أل التعريف عندما يذكُر بشكل جلي ومبا أنه قد أملح إىل هذين املقطعني األساسيني من العهد القديم عن العهد اجل(.وأُعطيكم قلب حلم)

واليت ترد " روح"الكلمة )نكرة ، بالرغم من أهنا تُفهم بوضوح  على أهنا مُعّرفة  وه 1وأكثر من ذلك، االستخدام األول للروح يف عدد   .1وواضح العهد اجلديد يف العدد 

يف (. 3كو4جيم روت، من أجل هذه املُالحظات على.أنا مديون لصديقي العزيز، د(. )نية هلا أل التعريف على النقيض من األوىلهي ذاهتا، مع أن الثا 1مرتني يف العدد 

ة وجهة نظر الكاتب ببساط" …لكي يكون املدعوون إذ صار موت لفداء التعدّيات اليت يف العهد األول  عهد جديدوألجل هذا هو وسيط "، يقول لنا، 51: 1حالة عب 

ملاذا إذاً ال يستخدم . العهد اجلديد املُعلّن عنه يف إرميا( ولكن خيتلف عن)والعهد القديم، وليس اجلدل حول عهد جديد مُشابه " العهد اجلديد"املُقارنة بني هذا  هو

ها أيام تأتي يقول : " ، يقول النص1: 1يف عربانيني  35: 35لو الحظنا االقتباس من إرميا . الكاتب أل التعريف؟  اجلواب يُوّضح يف االقتباس من نص الرتمجة السبعينية

يف الرتمجة  83: 83أُنظر إرميا )بدون أل التعريف ( diaqhVkhn kainhVn)توجد  ،يف الرتمجة السبعينية" عهداً جديداًالرب وأقطع  مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا 

 "diaqhVkh: ، فهو يستخدم ذات تعبري نص الرتمجة السبعينية ولكن يف حالة اإلضافة51: 1اجلديد هذا يف عندما يُشري كاتب العربانيني إىل العهد (. السبعينية 

kainhV" .ُكانت بدون أل التعريف" عهد جديد"حتى يف مقطع إرميا، اإلشارة إىل . كر بعهد جديد آخر خيتلف عن ذاك الذي تكلّم عنه إرميافوبالتأكيد هو ال ي .

، يقوم الكاتب باملُقارنة بني هذين العهدين 1يف سياق عب . يف سفر العربانيني تدشني العهداقرتاح الدكتور رايري يف ضوء مسألة  يف د مُشكلة أخرىوجتوأكثر من ذلك، 

 إنأن نقول  اك تناقض يفهنوسيكون (. 44-51: 1) عندما مت تدشني العهد القديم بالدم، صار فعّاالً(. 41-51: 1نظر ا) مت تكريسه بالدموكيف أن كلٍّ منهما 

حيث يُوّضح الكاتب  51-52: 50وقد مت الربهان على هذا بشكل أكرب يف عربانيني . للعهد اجلديد،  ولكن العهد اجلديد نفسه مل يكن فعّاالً" دفع الثمن"املسيح قد 

 .وليس مُجرّد شيء مُشابه  .العهد اجلديد الذي قد وُعِدَ به يف ذات غفران اخلطاياالنقطة بأن غفران اخلطايا الذي خنتربه اليوم هو 



 الالهوت التدبريي امُلتدرِّج  : الدرس الرابع والعشرون 2العهد القديم  بول تانر. ج. د
 

 
 
 

 12، 42             4002، 51متوز 

ولكن أي  14.سك به بعض التدبرييون، قد مت التنازل عنه من قِبَل األغلبيةمتل عهدين جديدين، الذي وحلسن احلظ، أن هذا االقرتاح حو

؟  املقطع األساسي حول هذا املوضوع يرد يف إرميا (على األخص العهد املوسوي)هذا، وكيف يرتبط بالعهود األخرى " عهد جديد"

35 :35-32: 

ليسَ كالعهد الذي قطعتهُ معَ آبائِهم يومَ أَمسكتُهم . تِ إسرائيلَ ومعَ بيتِ يهوذا عهداً جديداًها أيامٌ تأتي يقولُ الربُّ وأقطعُ معَ بي

بل هذا هو العهد الذي أقطعه مع بيتِ إسرائيل بعد تلك . بيدهِم ألُخرجهم من أرض مِصرَ حني نقضوا عهدي فرفضتهم يقولُ الربّ

وال يُعلّمونَ بعد كلُّ واحدٍ . تُبُها على قلوهبم  وأكون هلم إهلاً وهم يكونون يل شعباًأجعلُ شريعيت يف داخلهم وأك. األيام يقول الربُّ 

ألنّهم سيعرفونين من صيريهم إىل كبريهم يقول الربُّ ألني أصفَحُ عن إمثهم وال أذكُرُ . صاحبه وكلُّ واحدٍ أخاهُ قائلنيَ اعرفوا الربَّ 

 . خطيتهم بعد

 

أن العهد  يبدووثانياً، . الذي تسلّمه الشعب على جبل سيناء ويُقارن به العهد املوسوي مقابلد اجلديد هو أنه وأول ما نتعلّمه هنا عن العه

وثالثاً، أنه حيتوي على مواعيد (. مع أنه من منظور اهلل، هو ليس مُقيّداً بأن يستثين اآلخرين)كأنه مع إسرائيل، أي إسرائيل وحده  اجلديد

إال أن إرميا مل يكن أول من . وبقلب جديدعلى سبيل املثال، يَعِد العهد اجلديد بيفران كامل للخطايا . هد املوسويأكثر من تلك اليت يف الع

كما حاولت أن أُظهر يف مكان آخر، أن العهد اجلديد لهُ جذوره يف خطة اهلل السرتجاع األمة كما هو مُعلَن يف . تنبأ عن العهد اجلديد

  15.قلباً خمتوناً بأنه سيأتي الوقت الذي يقبل الشعب ، الذي فيه وعد اهلل30تثنية

يف حزقيال، هذا املوضوع عن العهد اجلديد يُتَكلّم عنه بالتزامن . يطفو العهد اجلديد على السطح يف يوئيل، هوشع، إشعياء، إرميا وحزقيال

على . من اسرتجاع الشعب وتتميم العهد اجلديديف هذا السياق، يبدو منح الروح القدس أنه جزء حيوي . مع اسرتجاع األمة من السيب

 (:41-42: 31؛ 52،41: 32مُقتبس من ) 42-41، 42: 31سبيل املثال، نقرأ يف حزقيال 

                                                 

 ",Bibliology")لويس سربي شيفر، مؤسس كلية الالهوت يف داالس، يُجادل حول وجود عهدين جديدين، واحد للكنيسة وواحد إلسرائيل القومي  14

Systematic Theology, 8 vols. [Dallas:  Dallas Seminary Press, 1948], 1:43 .)الطريقة اليت يرى فيها التدبرييون الكنيسة  وملسح مُفيد عن

 Rodney J. Decker, "The Church's Relationship to the New Covenant: Part 2," Bibliotheca Sacraيف عالقتها بالعهد اجلديد، أنظر 

152:608 (Oct –Dec 1995): 431-56.  
 ",Rethinking Ezekiel's Invasion by Gog"يف 20-32على الصفحات أنظر دراسيت عن العهد اجلديد يف عالقته مع نبوات حزقيال  15

Journal of the Evangelical Theological Society 39:1 (Mar 1996): 29-45.  
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وأُعطيكم قلباً جديداً وأجعل روحاً جديدةً يف .  …وآخذكم من بني األمم وأمجعكم من مجيع األراضي وآتي بكم إىل أرضكم 

وأجعل روحي يف داخلكم وأجعلكم تسلكون يف فرائضي وحتفظون . حلمكم وأعطيكم قلب حلمداخلكم وأَنزع قلب احلجر من 

 .أحكامي وتعملون هبا

ومنح اليفران ( 34-41: 4مقتبس من يوئيل )أن إسرائيل قد وُعِدَت بعهد جديد، وهذا العهد يتّضمن انسكاب روح اهلل  هي اخلالصة

هم ألخذ االنطباع بأن التتميم يتزامن مع إعادة مجع األمة واسرتجاعها يف األيام األخرية إىل من منظور العهد القديم، قد مييل أحد. األبدي

إال أن أسفار العهد اجلديد تُعلّم بوضوح أن العهد اجلديد قد مت تدشينه مبوت املسيح، وهذا ما حدث مع األمم، وهو ال . أرض إسرائيل

 فكيف ميكن ملثل هذا التناقض الظاهر أن يُحَل؟  . يعتمد على إعادة مجع إسرائيل يف األرض بعد السيب

وخصوصاً )الكامل والنهائي للعهد اجلديد" التتميم"بكلمات أخرى، لياية اآلن مل نرى  16.جند احلل يف فهمنا للعهد اجلديد كعهد يتم بالتدريج

الروح القدس ومنح اليفران األبدي حيدثان يف إن سكب  17.قد بدأ مبوت املسيح( وحقيقي)ولكن قد رأينا تتميم أويل (. كأمةإلسرائيل 

تضع العربة قبل  إذ بكالمك هذا كأنكواألكثر من ذلك، علينا أن ال نقول أن اهلل قد عمل هذا لألمم بدالً من إسرائيل   18.العصر احلايل

 .احلصان

                                                 

 Kenneth Barker, "The Scope and Center of Old and Newنظر الفهم مُفيد عن هذه املسألة حول التتميم التدرجيي للنبوات،  16

Testament Theology and Hope," 323-328. ليس كما يف ) ، يعين أن النبوات باستمرار تتضمن مرحلتني أو أكثر(التتميم التدرجيي)كما أفهمه "  ويكتب

احملتوى الكلي ( أي متأل إىل الكمال) تصورياً كل مرحلة هي ضرورية لتتمم بالكامل …. يف التتميم التدرجيي تُرى الصورة بأكملها من قِبَل النيب .  (املنطق املزدوج أو املتعدد

 ,Kenneth L. Barker, "Micah," in Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniahمقتبس من   (.42-343) "ملا قد سبق ورآه النيب وتنبأ به

The New American Commentary, ed. E. Ray Clendenen (Nashville, TN:  Broadman & Holman Publishers, 1998), 

41. 
مثل هذا التأسيس ينبيي أن ال " يقول، ". تتميمه"وقت موت املسيح، إال أنه يُنكر " تأسس"بالرغم من استعداد إليوت جونسون لالعرتاف أن عهداً جديداً قد   17

دون أن تُصبح ( 1-2: 3كو4)لعهد  اجلديد فالكنيسة ليست إال مُستفيدة من اتفاقية ا. وال حتى للكنيسة( 40-1: 2أعمال )يُحسب كتتميم إلسرائيل اليت رفضته 

 Three Central Issues in Contemporary" )قد مت هبذه الطريقة، الكثري من الوعود قد متت دون أن يكون هناك عهدٌ. شريكة يف العهد

Dispensationalism, 206 .) 2كو4)الذي هو من الروح " خدام عهد جديد"على كل حال مثل هذا املوقف، ال يفشل فقط يف دعمه الدعاء بولس الرسول أننا :

 (.54،51: 4أفسس)أن األمم ليسوا بعد غرباء عن عهود املوعد  4، ولكنه أيضاً يُخطئ يف إدراك هدف بولس يف أفسس (1

 Paul R. Thorsell, "The Spirit in the Present Age:  Preliminaryظر انللدفاع عن هذه النظرية حول التتميم اجلزئي للعهد اجلديد،  18

Fulfillment of the Predicted New Covenant According to Paul," Journal of the Evangelical Theological Society 41:3 

(Sept 1998): 397-413. 
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لقد (. باملقارنة مع األمة ككل)من األمة  البقيةل لقد كان هناك تتميم للعهد اجلديد مع إسرائيل، طاملا نفهم أن اهلل كان يعمل هذا من خال

على (. 4حيث يقتبس بطرس من يوئيل )  4كان هناك تتميماً يف عملية انسكاب الروح القدس يف يوم اخلمسني كما هو مسجل يف أعمال 

 (.األمم) الحظ أنه مل يكن للعامل الوثين! من انسكب هذا؟  على التالميذ واملؤمنني من اليهود يف ذلك اليوم

 

لقد كان   .إن تتميم وعود العهد اجلديد، وبالتحديد انسكاب الروح القدس، ال يعتمد على عمل اهلل ذلك لكل إسرائيلي على قيد احلياة 

 :1-1: 1هنا تكمن أمهية رومية   .تتميم الوعد للبقية التقية داخل األمة مُشبعاً إللزامية الوعد من اهلل

وال ألهنم من نسل إبراهيم . ألن ليس مجيع الذين من إسرائيل هم إسرائيليون. لمة اهلل قد سقطتولكن ليس هكذا حتى إن ك

 .أي ليس أوالدُ اجلسدِ هم أوالد اهلل بل أوالدُ املوعد يُحسبون نسالً. هم مجيعاً أوالدٌ بل بإسحق يُدعى لكَ نسلٌ

 

هذا يتوافق كُلّياً مع ما قاله سابقاً عن تتميم العهد . اليهود داخل أمة إسرائيل ال يتكلّم الرسول بولس عن األمم هنا لكن عن البقية التقية من

 :41-41: 4يف رومية " لليهود احلقيقيني"اجلديد بالروح  

لقلبِ ألن اليهودي يف الظاهر ليس هو يهوديَّاً وال اخلتان الذي يف الظاهر يف اللحم ختاناً بل اليهوديُّ يف اخلفاءِ هو اليوديُّ وختانُ ا

 .بالروحِ ال بالكتاب هو اخلتانُ الذي مدحهُ ليس من الناس بل من اهلل

 

على كل  ،وهذا. يف الوقت الذي متمه مع البقية التقية لألمة" اليهود"ولذلك، نستطيع أن نقول أن اهلل قد ابتدأ أن يُتمم العهد اجلديد مع 

غم من أننا نُخرب مسبقاً وبوضوح يف العهد القديم أن ال شيء مينع اهلل ربال  ؛أي األممحال، ال مينع أو يُحدد اهلل يف أن يتمم الربكة لآلخرين، 

وألنه هو إله كُلي السيادة، يستطيع بالتأكيد . لآلخرين( على األقل بعض هذه الوعود) من أن يُعطي وعود العهد اجلديد املُعطى إلسرائيل 

أن يكون مُفاجئاً على اإلطالق، مبا أن قصده املُعلن األصلي من خالل العهد  وإذا ما عمل ذلك ال ينبيي  19.الوعد جمال يوّسعأن 

إن كنا نُدرك أمهية هذا األمر عن التتميم، سوف نفهم كيف أن   (.أي تتبارك كل األمم) "بك تتبارك مجيع قبائل األرض"اإلبراهيمي كان 

البقية  …بالتأكيد الكنيسة تتضّمن إسرائيل . ع إسرائيل ووعودهاالوقت يف استمرارية هائلة م ذاتالكنيسة هي كيان مستقل ولكن يف 

ليس أن اهلل قد ختلّى عن إسرائيل وكيان جديد، إهنا امتداد جملال التتميم الذي جيعل الكنيسة فريدة  . التقية، ولكن ليس حمددة بإسرائيل

أن األمم شركاءٌ يف املرياث واجلسد "  1: 3يُعرّفه يف  والذي" بالسر"3: 3وبولس يصف هذا يف أفسس . من أجل كنيسة متميزة بالكامل

                                                 

19 Decker, "The Church's Relationship to the New Covenant: Part 2," 441ff 
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؛ 44: 21إشعياء )أن يبارك اهلل األمم وأن يُخلّصهم هذا أمر متوقع، فإن العهد القديم قد توقع ذلك   ".ونوال موعده يف املسيح باإلجنيل

 (.14:50؛ 1: 21

جمال الذين يشرتكون يف العهد اجلديد لكي يضم ليس فقط إسرائيل املؤمن عن طريق توسيع : توقع هو الطريقة اليت عمل هبا هذااملاألمر غري 

وبالتحديد فيما )هبذا املعنى، الكنيسة على درجة هامة من االستمرارية مع التدبري السابق ومع إسرائيل كأمة   .بل أيضاً املؤمنون من األمم

قد بدأ، الذي هو فرادة الكنيسة من  جديدالوقت، شيء مُدهش  ذاتيف  ،إال أنه(. يتعلّق بسكب الروح القدس يف تتميم الوعود إلسرائيل

: 4ألجل ذلك يكتب بولس الرسول يف أفسس . اليهود واألمم قد متت مصاحلتهم وأصبحوا جزءاً من عمل اهلل الواحد. جهة مزية بُنيتها

53-51: 

ألنه هو سالمنا الذي جعل االثنني واحداً ونقض . م املسيحولكن اآلن يف املسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبالً بعيدين صرمت قريبني بد

مُبطالً جبسده ناموس الوصايا يف فرائض لكي خيلق االثنني يف نفسه إنساناً واحداً جديداً . أي العداوة. حائط السياج املتوسط

 .ويصاحل االثنني يف جسدٍ واحد مع اهلل بالصليب قاتالً العداوة به. صانعاً سالماً

 

يف هذا اجملال من . بيعي جداً أن يصنع اهلل تتميماً أولياً للعهد اجلديد مع البقية من إسرائيل، ألنه إلسرائيل قد مت الوعد بالعهد اجلديدمن الط

سرائيل، ومبا أن العهد اجلديد مل يتم الوعد به ألولئك الذين هم خارج إ  .التتميم، نرى استمرارية مع عمل اهلل يف التدبري السابق مع إسرائيل

ويوضّح هذا أيضاً . هذا هو جوهر الكنيسة بكوهنا سراً. الشيء املدهش هو أن اهلل قد وسّع جمال التتميم لكي يضم األمم أيضاًفإن 

              نظر بشكل خاص ا)ملاذا سجل الكنيسة األوىل يف أعمال الرسل يشهد عن دهشة الرسل وقادة الكنيسة حول تدفق األمم  

وقد كان بطرس مُستعداً ولكن على مضض أن يذهب إىل بيت كرنيليوس، ولكن بعدما تكلّم إليه اهلل من خالل رؤيا (. 55-50أعمال

وما أن وعظ بطرس، حتى أعطى اهلل الروح القدس لألمم الذين مسعوا وحتى أنه جعلهم يتكلّمون بألسنة، لكي (. وما يليه 1: 50أعمال)

 :21-22: 50يسجل لنا أعمال . أن األمم، أيضاً، قد قبلوا الروح القدسيكون برهاناً للمؤمنني من اليهود 

فاندهش املؤمنون الذين من أهل اخلتان . فبينما بطرس يتكلّم هبذه األمور حلَّ الروح القدس على مجيع الذين كانوا يسمعون الكلمة

هنم كانوا يسمعوهنم يتكلّمون بألسنةٍ ويُعظّمون أل. كلُّ من جاءَ مع بطرس ألن موهبة الروح القدس قد انسكبت على األمم أيضاً

 .اهلل
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، ولكن هذا يُربهن على النقلة اجلوهرية اليت كانت حتدُث من قِبَل العناية اإلهلية يف تتميم العهد "قد دُهشوا"من املُدهش أن ترى أهل اخلتان 

. مور جديدة على بطرس وكل الذين كانوا يف الكنيسة األوىلبالطبع، رسالة أفسس مل تكن قد كُتبَت بعد، وبالتايل كانت هذه أ. اجلديد

 .هذا اجلسد" سر"ولكن فقط بعد أن حدثَ هذا فهم الرسل وغريهم يف الكنيسة األوىل طبيعة 

 

 …" إسرائيل اجلديدة"هل هذا يعين أن الكنيسة هي نوعاً من . إذاً يوجد من االستمرارية وأيضاً عدم االستمرارية للكنيسة مع إسرائيل

واملشكلة يف مثل هذا االقرتاح تكمن يف أنه مييل إىل وضع كل وعود . ال أعتقد ذلك  20بعض األحيان؟يف كما تُسّمى " إسرائيل الروحي"

فتكون النتيجة أن تنتهي إىل روحنه ال مربر هلا ملقاطع كتابية معينة من العهد القديم . العهد القديم وتنبؤاته على الكنيسة بطريقة جربية

 (.52-54مثالً غزو يهوذا وأورشليم يف زكريا )اليت ببساطة ال تستطيع الكنيسة أن تزعم أهنا هلا و

، على الرغم من االدعاء بعكس "إسرائيل اجلديد" وأكثر من ذلك، ليس هناك أي تصريح يف العهد اجلديد جيعلنا نرى الكنيسة على أهنا 

هذا، . ل بسبب فشلها يف العهد، وليس هناك حاجة لتوقع تتميم الوعود والتنبؤات وهناك اقرتاح آخر بأن اهلل قد رفض إسرائي 21.ذلك

بأن اهلل لن ينكُث عهده مع  21-20: 41إنه يتياضى عن الوعد اجللي يف الويني ( 5: )وذلك لسببني على األقل ،أيضاً، اقرتاح غري كافٍ

ة العهد القديم نفسه بأن اهلل سوف يُحقق وعوده لبقية من الشعب إنه يتجاهل رسال( 4) إسرائيل على الرغم من عدم أمانتها للعهد؛

تعليم رومية  حنو وهو ليس عدالً( 3)؛ (45-52: 55مثالً، حزقيال )وبشكل هنائي يتمم العهد اجلديد معهم بعد مجعهم من بني األمم 

يهودي لنفسه، وبالتحديد، الشعب الذي سوف خيترب بأن اهلل يف املستقبل سوف يعمل عمالً مُمَيزاً جبلب األغلبية من جيل الشعب ال 55

 .الضيقة العظيمة ويعيش لريى عودة يسوع املسيح

 

اهلل لذلك، وحنن نفحص الكنيسة باملقارنة مع إلسرائيل، علينا أن نُفرّق حبذر بني االثنني بينما يف نفس الوقت نُدرك االستمرارية  يف عمل 

يف التاريخ " فرتة مُعرتضة"إن الكنيسة ليست . تتميم العهد اجلديد من خالل البقية املؤمنة من األمةلتتميم وعوده إلسرائيل، وبالتحديد يف 

                                                 

شعب اهلل قبل املسيح ألّفَ كنيسة، وأن  …"، ناقش هذا (4 :324-23) (Systematic Theology) لنظاميالالهوت اتشارلز هودج، يف كتابه  20

 ".الكنيسة هي واحدة وذاهتا يف كل التدابري

 .The People of God, Israel, and the Church," (pp"لقد مت اإلجابة على ذلك بشكل كافٍ من قِبَل روبرت سوسي يف الفصل  املعنوّن  21

187-218) in The Case for Progressive Dispensationalism. إسرائيل "، مبا فيه عبارة "إسرائيل الروحي"وهو يُناقش ويقيّم االدعاءات املُختلفة حول

 .51" 1يف غالطية " اهلل
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أوالً للبقية ومن ثم توسيع الربكة  …. إهنا بالفعل استمرارية تتميم برنامج اهلل مع إسرائيل. يف برنامج اهلل مع إسرائيل اًمؤقت اًب تأخريتسبِّ

 . لألمم

 

ة، سأكمل وصف التتميم الكامل للعهد اجلديد إلسرائيل كأمة ومن ثم أقوم بفحص مفهوم امللكوت املسياني بأكمله يف مراحل يف املقالة الثاني

 .تتميمه املُختلفة
    


