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 الدرس اخلامس والعشرون

 يف العهد القديماهلل إلسرائيل وعهوده معها املُتدّرج لوعود التتميم 
 التتميم اإلسرائيلي : اجلزء الثاني

 وذروة وعود العهد يف اململكة املسيانية
 

 ThM،PhDبول تانر، . ج بقلم

 

 

 املقدمة

تؤلّف التاريخ الكتابي، بالتحديد، زمن اآلباء، إسرائيل حتت الناموس،  يف املقالة األوىل، قمنا بفحص ثالثة من التدابري األربعة اليت

ومن الضروري أن نفهم هذه التدابري حتى يتسنى لنا فهم  . الرابع ، اململكة املسيانية، سيتم فحصه يف هذه املقالة التدبري أما. والكنيسة

التتميم واملفتاح ملثل هذا الفهم هو مسألة . ها يف خطة اهلل الشاملةكيف أن الوعود والعهود، اليت أُعطيت باألصل إلسرائيل، يتم حتقيق

ويف تتميمه العهد . يف املقالة السابقة، مت الرتكيز على التتميم التدرجيي للعهد اجلديد، وعلى األخص فيما يتعلّق بالكنيسة .التدرجيي

كيف أن بعض وعود العهد  يوضِّحوهذا . ع من جمال املشاركةولكنه على كل حال، وسّ. اجلديد، اهلل مل يُلغي مواعيده إلسرائيل كأمة

بعد ذلك فقط، . ويف املستقبل، على أية حال، سوف يتضّمن تتميم العهد اجلديد أمة إسرائيل. اجلديد متت يف الكنيسة يف العصر احلايل

 (.والذي ينبغي أن يُفهم حبسب تتميمه التدرجيي)نستطيع أن نفهم برنامج اهلل الكامل 

 
 تكميل العهد اجلديد مع إسرائيل  

ومرة أخرى، . يف نفس الوقت، علينا أن حنافظ على الفكرة بأن ما جتتاز به الكنيسة إىل هذا الوقت، ال ميّثل التتميم الكامل للعهد اجلديد

أي البقية التقية من األمة واليت تؤلّف )يل وبينما حقق العهد اجلديد تتميماً جزئياً مع إسرائ. علينا أن نُبقي مسألة التتميم التدرجيي يف البال

وأكثر من ذلك، . وهذا سوف يلي التدبري احلايل مبجيء املسيح إىل األرض. ، غري أنه ما زال ينتظر تتميماً كامالً(بشكل جزئي الكنيسة

كيفية فهم الكنيسة كتدبري يسبق هذا دالالت هامة حول  اهذه الفكرة حول التتميم التدرجيي للعهد اجلديد مبجيء املسيح الثاني سيكون هل

 . الزمن
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الدور الذي تلعبه إسرائيل يف عمل  يوضِّح، يُحاول بولس أن 55-9ففي رومية . 55ومن املقاطع اهلامة اليت ترتبط هبذا املوضوع رومية 

هل " حسناً، ماذا عن إسرائيل؟ " ز السؤال، احلق الالهوتي فيما يتعلّق بالتربير باإلميان، يرب يوضِّحوبعد أن . اهلل اخلالصي يف التاريخ

بولس كيف  يوضِّح 55-9كيف نستطيع إذاً أن نثق يف وعود اإلجنيل؟ إذاً، يف األصحاحات فسيحفظ اهلل وعوده إلسرائيل؟ إن كان ال، 

اليهودية هو  البقيةالذي تلعبه  والدور". األمم" أن وعود اهلل إلسرائيل سوف تتم، وكيف أنه يف نفس الوقت سيجلب بركات للعامل الوثين 

يف هذا الدهر، إسرائيل الوثين يلعب دوراً ثانوياً . يف صميم هذا، ألنه من خالل هذه البقية وعود اهلل إلسرائيل سيتم احملافظة عليها

-41: 55يكتب بولس يف رومية . ولكن يف هناية التدبري احلايل، اهلل سريسل عمالً خالصياً عظيماً بني اليهود.باملقارنة مع  هيمنة األمم

 :أ42

أنَّ القساوة قد حصلت جُزئياً إلسرائيل إىل . لِئال تكونوا عند أنفسكم حكماء. فإني لست أُريد أيُّها اإلِخوة أن جتهلوا هذا السرَّ"

 ".مجيع إسرائيلوهكذا سيخلُص . أن يدخل ملؤ األمم 

 

، ولكن يف ضوء هذا التمييز اآلنواجملال ال يسمح بالتقييم الكامل ". يع إسرائيلمج"لقد جرى الكثري من النقاش حول ما يقصد بولس بقوله 

مُسبقاً يف هذا األصحاح، على األرجح أن بولس يعين  متت مناقشتهاعن البقية اليت " جلميع إسرائيل"الواضح إلسرائيل عن األمم والتمييز 

 ألغلبيةشكل أساسي حصاد اهلل بني األمم، اهلل سوف يُحدث بنعمته حتوالً أي ، يف زمن ما من املستقبل عندما يَكمُل ب .ككلإسرائيل 

 1(.بالتحديد، يف وقت جميء املسيح ثانية)من اليهود الذين يعيشون يف ذلك الزمان  ذلك اجليل بالتحديد

 

                                                                 

 The Pauline Prophecies About Israel" (pp. 246-63) in"للقارئ الذي يود أن جيد تفسرياً مُفصّالً حول هذا املوقف، أرجو الرجوع لفصل  1

The Case for Progressive Dispensationalism; Arnold G. Fruchtenbaum, Israelology:  The Missing Link in Systematic 

Theology (Tustin, CA:  Ariel Ministries Press): 720-45; S. Lewis Johnson, "Evidence from Romans 9-11," in A Case 

for Premillennialism; A New Consensus, ed. Donald K. Campbell and Jeffrey L. Townsend (Chicago:  Moody Press, 

1992: 199-223; and J. Lanier Burns, "The Future of Ethnic Israel in Romans 11," in Dispensationalism, Israel and 

the Church; The Search for Definition, ed. Craig A. Blaising and Darrell L. Bock (Grand Rapids, MI:  Zondervan 

Pub. House, 1992: 188-449.  I have argued elsewhere that “all Israel” does not mean every single Jewish individual 

(J. Paul Tanner, “The Function of Zechariah 53 Within the Prophet’s Final Oracle,” [Th.M. thesis, Dallas 

Theological Seminary, 1981]). 
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ومباشرة . فيما يتعلّق بإسرائيل العرقيالنقطة اليت أريد أن أصل إليها هنا، هي أن هذا األمر مُرتبط بتتميم العهد اجلديد بقوة، وباألخص 

: 19األول من إشعياء . يتابع بولس باقتباسني من مقاطع كتابية من العهد القديم  "أن مجيع إسرائيل سيخلص" بعد أن يُديل بتصرحيه 

 :أ40-45

 

 

 

 

 

 سيخرج من صهيون املُنقذ"

       ."ويرُد الفجور عن يعقوب

 9: 42والثاني من إشعياء 

 ."و العهد من قِبَلي هلم متى نَزَعتُ خطاياهموهذا ه"

 

إن فهم مسألة اقتباس بولس هلذه املقاطع الكتابية أمر مُعقد، وبالتحديد كونه اقتبس من النص يف الرتمجة السبعينية الذي خيتلف بشكل 

عني يف إشعياء كانا يُفهما على أهنما ودون الدخول يف نقاش تقين حول هذه النقطة، يكفي أن نقول أن كال املقط. العربي النص واضح عن

ولو . بوعود اهلل يف العهد اجلديد مع إسرائيل العرقي" مجيع إسرائيل"، وبولس يدمج كال املقطعني لكي يربط خالص مقاطع عهد جديد

على غفران اخلطايا الذي يُركّز  42فمقطع إشعياء . دققنا يف هذه املقاطع، سوف نكتشف أمراً مُمَيزاً فيما خيتص بتتميم العهد اجلديد

. يُركّز على الربكة املُتوّقعة للروح القدس، ومها اثنان من أكثر بركات العهد اجلديد شهرة 19سوف يناله الشعب، بينما املقطع يف إشعياء 

 :45: 19وفيما خيتص هبذا األخري، الحظ العدد يف إشعياء 

 . المي الذي وضعته يف فمك الذي عليك  وك روحي. الربمعهم قال  عهديأما أنا فهذا 

   

 (.45: 19إشعياء ) مُرتبط مبنح الروح وتتميم العهد ( 40: 19إشعياء )وما هو مهم هنا هو أن اإلعالن عن جميء مُخلّص إىل صهيون 

املسيح سوف خيترب  وما نستنتجه هنا هو أن العهد اجلديد هو عهد يُتمم تدرجيياً، وأن جيالً مُستقبلياً من اليهود األحياء يف وقت عودة

، ولكن جُزئياً مع البقية (أي مع األمة ككل)وهلذا، إسرائيل العرقي مل ختترب بعد اكتمال العهد معها . ويشمل سكب الروح القدس …هذا 
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-41: 55ية وروم. وما زال هناك تلميح هائل يربز من هذه املُالحظة، وبالتحديد فيما يتعلّق خبدمة العهد اجلديد للروح القدس. املؤمنة

وإن كان هذا  . شاهد على حقيقة أن بركة الروح القدس يف العهد اجلديد تتوّسع خالل الضيقة العظيمة إىل فرتة املُلك األلفي 42

 .صحيحاً، فسوف يتعارض هذا الرأي مع املفهوم التدبريي التقليدي عن الكنيسة والروح القدس

 

 

 

 

 

 

الكنيسة قد بدأت يوم اخلمسني وسوف تُكمل يف اختطاف الكنيسة ما قبل  أكدتا على موقف أنَّلة التدبريية الكالسيكية والتدبريية املُعد

ولكن ليسوا " مُخلّصون"بكلمات أخرى، املؤمنني على األرض خالل فرتة الضيقة العظيمة   2.(أي قبل أسبوع دانيال السبعني. )الضيقة

وال هم خيتربون املعمودية وسكنى الروح القدس، كما املؤمنون اليوم يف " جسد املسيح"إهنم ليسوا جزءاً من . جزءاً من الكنيسة

 : والفورد يُصّرح. يف كتابه عن الروح القدس، الدكتور جون ف. الكنيسة

، (االستنتاج)الكثري من اإلعالن الذي يتعلّق خبدمة الروح القدس هلؤالء املخلّصني يف الضيقة العظيمة مؤسس على االستدالل 

تمرار خدمة الروح القدس للمؤمنني يف هذه الفرتة واضح مع أنه بطريقةٍ ما حمدود، يوجد دليل بسيط على أن املؤمنني ولكن اس

سوف يسكن فيهم الروح القدس يف فرتة الضيقة العظيمة، إن االحتمالية املُرتفعة لسكنى الروح القدس تُعارَض من قِبَل اإلعالن يف 

وبأخذ كل  …يف وقت الضيقة العظيمة " يُرفع"جز العامل عن اخلطية، أي الروح القدس، سوف الذي حي ألنَّ، 2: 4تسالونيكي 4

   3. الضيقة العظيمةيفالعوامل يف عني االعتبار، ال يوجد أي دليل على سكنى الروح القدس يف املؤمنني 

                                                                 

التمييز بني إسرائيل والكنيسة يقود إىل االعتقاد بأن الكنيسة  سوف (. " 521صفحة )عن التدبريية  5991أعاد رايري حديثاً التأكيد على هذا يف طبعة  2

 (.هذا التعبري خيتص بإسرائيل) تؤخذ من األرض قبل بداية الضيقة العظيمة 
أجُنر خدمة . كذلك توقع الدكتور مرييل ف. 430، (Grand Rapids, MI, zondervan Pub. House 1954)الروح القدس . والفورد. جون ف 3

إهنا مُميزة لتشكيل . خدمة معمودية الروح القدس هي اخلدمة الوحيدة للروح القدس اليت تقتصر على العصر احلايل" حمدودة ملعمودية الروح القدس عندما افرتض، 

معمودية " )عة املعنية من مُختاري اهلل من العامل لن يكون هناك أي حاجة لعمل معمودية الروح القدس،  وسوف تنتهيوعندما تؤخذ اجلما. الكنيسة، جسد املسيح

ويبدو يل ، على أية حال ، أن الدليل بسيط على توقف خدمة الروح القدس للمؤمنني يف (. 20، [Chicago: Moody Press 1974]ومواهب الروح القدس  
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خالل " معمودية الروح" والفورد يف إنكار خدمة  .ومع إدراك أنه سيكون هناك إظهار لقوة الروح خالل فرتة الضيقة العظيمة، يستمر د

 :الكنيسة، ويتابع القول" جسد"هذه الفرتة كما ينكر طبيعة 

. لذلك، وبينما تستمر خدمة الروح يف العامل يف الضيقة العظيمة،  لن يكون هناك جسد مُتحد من املؤمنني متماسك كنظام حي  

 4.يم الوعود القومية للتحضري للمُلك األلفيعودة إىل التمييز القومي وتتمهناك بل سيكون 

إن كان العهد اجلديد هو عهد يتم تدرجيياً، وإن كان سكب الروح القدس هو أحد مُميزاته الرئيسية، وإذ كان واضحاً أن العهد اجلديد 

العهد اجلديد ما زال فاعالً خالل زمن هل يقرتح هذا أن . ابتدأَ وقت الصلب وما زال يُمنح عند اكتمال الضيقة العظيمة ويف املُلك األلفي

ومن جهة أخرى . يف االستمرارية التدرجيية للعهد فجوةفمن الواضح يل أن علينا أن نفرتض  ،"ال"الضيقة العظيمة؟ إن كان ألحد أن يقول 

يبدو يل . هناية الضيقة العظيمة يف" مجيع إسرائيل" إن كنا نرى استمرارية غري منقطعة للعهد اجلديد اليت تُتوّج بسكب الروح القدس على 

أي خدمة معمودية الروح القدس والسكنى )أن من األكثر منطقية أن نستنتج أن االختبارات اليت لنا اآلن مع الروح القدس اليت تُميز الكنيسة 

أهنا مُنبثقة من نبوة يوئيل عن " للمعمودية بالروح"يرى سوسي أن التطبيق . سوف تكون فعالّة يف الضيقة العظيمة أيضاً( الدائمة لكل مؤمن

 ألهناونبوة يوئيل على األقل متّت جُزئياً يف يوم اخلمسني، ولكن بدون شك نتوقع تتميماً أعظم يف فرتة الضيقة العظيمة، . سكب الروح القدس

ليست خدمة فريدة فقط لشعب تذكر ظاهرة عنيفة ومفاجئة معينة واليت مل تُختَبَر بعد، من هذا يستنتج سوسي، أن املعمودية بالروح 

 5.الكنيسة يف العصر احلايل، من يوم اخلمسني إىل االختطاف، ولكن هي مشاركة أعضاء الكنيسة يف خدمة الروح القدس للعهد اجلديد

هو أساس من منظور تزامنها مع العهد اجلديد، من اجلائز ألحدهم أن يناقش بأن استمرار العهد اجلديد  مُميزات الكنيسةوبالنظر إىل 

 : ويستمر سوسي يف القول(. أو على األقل هذه اخلدمات املُتشاهبة)استمرار الكنيسة نفسها

 

                                                                                                                                                                                                                

، ولكن (ألن سرَّ اإلثم اآلن يعمل فقط إىل أن يُرفع من الوسط الذي حيجز اآلن) 2: 4تسالونيكي4والفورد إىل . حيتكم د. قارنة الختبار املؤمنني اليومالضيقة العظيمة بامل

ال ميكن أن نُثبت من خالل هذا أن الروح  .هذا العدد من املُحتمل أن ال يعين أكثر من أن خدمة احلجز اخلاصة بالروح القدس على إبليس وضد املسيح سوف تُرفع يوماً ما

 5يف "  أموات يف املسيح" أن يناقش على أساس التعبري ( 542، صفحة 5991 التدبريية)حياول رايري . يسكن فيما بعد املؤمنني لنالقدس يرتك األرض أو أنه 

يرُتك اجملال مفتوحاً أمام مسألة املؤمنني اليوم إال أنه ومع أن هذا على األرجح صحيح، . على أن املؤمنني اليوم على األقل يتميزون عن مؤمين العهد القديم 52: 2تسالونيكي

 . وعالقتهم هبؤالء الذين يف الضيقة العظيمة
 . 435نفس املصدر، 4
 .513سوسي،  5
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، كما رأينا أوالً، إن استمرار خالص العهد اجلديد بالتأكيد يعين أن مؤمنني آخرين سوف يسكن فيهم الروح القدس ، ومبا أنَّ

" يف املسيح"ستنتَج أن كل مؤمين العهد اجلديد سوف يكونون سكنى الروح القدس تتضمن سكنى املسيح، جيب إذاً أن يُ

 6.ويشاركون حياته بفعالية

 

 

 

 

 

 

 

 

وبرؤية الكنيسة من خالل عدسة . وباختصار فإن العهد املوسوي للعهد القديم قد أُبطل من قِبَل العهد اجلديد بناءً على سفك دم املسيح

كما "(. إسرائيل الروحي"دون أن تُصبح )مبا خيتص بوعود اهلل إلسرائيل  خطوة لألمامى أهنا العهد اجلديد متكّنا من أن نرى الكنيسة عل

أهنا مُشارِكة يف بركات خدمة العهد اجلديد للروح القدس اليت فيها االختبارات سوف تستمر خالل الفرتة اليت تُعرف بأسبوع دانيال 

سوف ( خصوصاً تلك االختبارات اليت تتعلّق بالروح القدس)ت العهد اجلديد يف احلقيقة هناك سبب وجيه لالعتقاد أن بركا. السبعني

 . اجلدول التايل يُصوّر التتميم التدرجيي للعهد اجلديد بعالقته مع العهد اإلبراهيمي والعهد املوسوي 7.تصل إىل ذُروهتا خالل املُلك األلفي
 

 

 

                                                                 

يل بعدة حقائق روحية واليت يدّعون أهنا تنتمي بشكل ميّز التدبرييون تقليدياً الكنيسة عن إسرائ: "ويف مكان آخر، يتوسّع يف النقطة أكثر. 512مصدر سابق،  6

ولقد ناقشنا يف فصول سابقة أن . لقد ركّز هؤالء على طبيعة جسد الكنيسة والعقائد املُرتبطة مبعمودية الروح القدس وسكنى املسيح. مُقتصر ملؤمين عصر الكنيسة احلايل

هذه احلقائق واليت هي جديدة مبجيء املسيح فإنَّ ومبا أن هذا اخلالص موعود به إلسرائيل واألمم، . د املوعودهذه احلقائق الروحية هي أساساً تتميم خلالص العهد اجلدي

 .401" إهنا تنتمي لكل شعب اهلل ، وهي يف احلقيقة اليت جتمعهم معاً بالنهاية كشعب اهلل. والروح القدس ليست مُقتصرة على الكنيسة وال هي تنفرد هبا
 .450-401، التدبريية التدرجييةوك، أنظر بليزنغ وب7

 املؤمنون يهوداً وأمم –" اإلنسان اجلديد"
 (4أفسس)

 
 

 

 إسرائيل حتت الناموس زمن اآلباء

 

أسبوع  جسد املسيح – الكنيسة اململكة   املسيانية

دانيال 

نالسبعو  

  جبل سيناء اجمليء الثاني
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 كة املسيانيةاململ

وفهمي اخلاص للمملكة املسيانية أنه سيكون هناك طور ألفي على األرض وملدة ". اململكة املسيانية" التدبري الرابع الذي سوف نناقشه هو 

األفضل  هذا هو املفهوم األصلي للقبل ألفية، وأنا أفرتض أن هذا املوقف هو. سنة يتبع ذلك انتقال إىل الطور أو املرحلة األبدية 5000

وبكلمات أخرى، عندما يأخذ املسيح حكمه يف امللكوت . يكوّنان مملكة واحدة الطورينوأنا أرى أيضاً كال  8.الذي يوّضح الفكر الكتابي

 .على رعاياه مُباشرةبعد عودته، ستكون هذه بداية حكم املسيح األبدي 
 
 

 

 

 مفهوم العهد القديم عن امللكوت

                                                                 

 Donald K. Campbell and Jeffrey L. Townsend, edd., A Case forمن أجل تقديم إجيابي عن ما قبل األلفية، أنظر 8

Premillennialism; A New Consensus (Chicago:  Moody Press, 1992). 

تضييق نسل 

 الربكة

5 
2 

 

2 

 

 

3 

   العهد املوسوي

 الرتكيز القومي

 59خروج 

 (3: 54تك)تتبارك فيك مجيع قبائل األرض              العهد اإلبراهيمي                

 الفرتة   األلفية

الوعد بالروح. . . . .  غفران     عهد جديد  

كل القديسني من كل 
55إسرائيل رو  العصور  
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، حيدث هذا يف 22: 4وحبسب دانيال . ن اهلل سوف يؤسس مملكة املسيا بعد أن يُهلك ممالك األمم ويُبيدهاإن توّقع العهد القديم هو أ

 :وقت مملكة األمم املُمثلّة باألصابع العشرة لتمثال نبوخذنصّر يف حلمه

حق وتفين كل هذه املمالك وهي ويف أيام هؤالء امللوك يُقيم إله السموات مملكة ال تنقرض أبداً ومُلكها ال يُرتَك لشبٍ آخر وتس"

 ."تثبُت إىل األبد

-53: 2ويف دانيال . ، وأبدية أيضاًتشمل العاملإهنا مملكة تُعطى للمسيا وسوف . عن ملكوت اهلل 2هناك تفاصيل أكثر مُتوفرة يف دانيال 

 :، يقول النيب52

فأُعطي سلطاناً وجمداً وملكوتاً . أليام فقربوه قُدّامهأتى وجاء إىل القديم ا ابن إنسانوكُنتُ أرى وإذا مع سُحُب السماء مثلُ "

 ".سلطانه سلطانٌ أبديٌ ما لن يزول وملكوته ما لن ينقرض. لتتعبد له كل الشعوب واألمم واأللسنة

 

طي هذا لقد أُع(. أي ضد املسيح" )القرن الصغري"زمن  بعدوما تبقّى من األصحاح يستمر يوضّح بأن هذه اململكة سوف تأتي تقريباً 

بشكل ملحوظ )اإلعالن لكي يُبنى على ما قد كان قد أُعطي فيما قبل من خالل العهد الداودي الذي يوصف أكثر يف األنبياء املُبكرين 

له كل  تتعبَّد"وبالتحليل املُحدد للمقطع . األمر الذي يُبيّن مصدر أحد ألقاب املسيح املُفضّلة" بابن اإلنسان"ويُلّقب املسيا هنا (. إشعياء

يف . هذا املقطع يعكس أيضاً قصد اهلل يف العهد اإلبراهيمي أنه سوف يتحقق بشكل هنائي يف امللكوت ،"الشعوب واألمم واأللسنة

وبالتايل فإن العهد اإلبراهيمي هو عهد . سوف نرى ملئ بركات اهلل تأتي لشعوب العامل ،حيث عاملية العبادة واخلدمة للمسيح ،امللكوت

وصاروا شركاء العهد " يف املسيح"يف هذا العصر، املؤمنون هم . بَل اهلل حيث فيه تأتي الربكات تدرجيياً إىل كل الشعوبتدرجيي من قِ

يف اململكة املسيانية، بركات العهد اإلبراهيمي سوف متتد أكثر حتى يكون لدينا . اجلديد مع بركاته بغفران اخلطايا وسكنى الروح القدس

هذه هي الصورة العامة مللكوت اهلل املُصوّرة يف . وبالتايل اختبار العدل والرب والسالم. اإلميان واخلدمة ليسوع املسيح عامل مفدي مُتّحد يف

سوف نرى أورشليم وهلا دور رفيع يف شؤون العامل  4وأيضاً اململكة مصوّرة بكلمات ومُصطلحات أرضية، وحبسب إشعياء . العهد القديم

كذلك يتوقع العهد القديم أن جميء املسيا وتأسيس مملكته سوف يتبع زمن . م على عامل يوصف بالسالم العامليحيث املسيا يُعلّم وحيك

 (. 52-54؛ زكريا55-5: 30إرميا)الضيقة العظيمة على شعب إسرائيل، واليت فيها يتم إنقاذهم بتدّخله الشخصي 
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 مفهوم العهد اجلديد عن امللكوت

وحقيقة أن العهد اجلديد خيتم بوصف فرتة األلف . مُصوّرة بأكثر تعقيد" ملكوت اهلل"هد اجلديد، تبدو لنا مملكة اهلل عندما نأتي إىل الع

هذه احلقيقة ستخدمنا كمخطط عام ( 40-59رؤيا )سنة اليت فيها سوف حيكم القديسون على األرض مع املسيح بعد جميئه الثاني 

تبّقى من العهد اجلديد، على كل حال، ال يقدّم توّقع مُنسجم بشكل كامل عن امللكوت كما هو مُصوّر  أما ما. للتتميم النهائي مللكوت اهلل

وال يسمح اجملال أمام دراسة كاملة للملكوت . ، لقد انتقل املؤمنني حقيقة إىل ملكوت ابن حمبته53: 5وحبسب كولوسي . يف العهد القديم

للملكوت كما هو ( اآلن وليس بعد) من أجل نقاش مُفيد" امللكوت"إىل سوسي والفصل عن يف هذا الوقت، ولكن أود أن أُحيل القارئ 

وبقراءة العهد . يف العهد اجلديد وبني املفاهيم الثانوية األساسيوأظن أنه من املُفيد أن نُميّز بني تعليم امللكوت   9.مُقدّم يف العهد اجلديد

وأكثر . م األساسي هو توّقع للملكوت يتماشى مع ما حنن باستعداد له من قِبَل العهد القديماجلديد وخصوصاً األناجيل، يبدو يل أن اإلقحا

 .س بالشكل املناسب بعد جميء املسيح ثانية إىل األرضمن ذلك، أن ملكوت اهلل هذا سوف يؤسَّ

 

عى أمة إسرائيل للتوبة كتحضري لتأسيس امللكوت تدبالنظر إىل إجنيل متى، تُقدم االثنا عشر أصحاح األوىل نظرة أكثر انسجاماً واليت فيها ُ

يُعلن يسوع عن الرب (. كاحرتام وتوقري السم اهلل" اهلل"أُبدلت عوضاً عن " السموات "حبسب متى، " ملكوت السموات "والذي يُشار إليه )

وبقراءة هذه (. 54-1متى)ه املسيا ، والذي ثم يلي ذلك تقديم مُعجزاته كتصديق الدعائه أن(2-1متى)الذي جيب أن يظهر على أتباعه 

جند أن هناك  53ولكن عندما نصل إىل متى . األصحاحات ، يأخذ الشخص االنطباع بأن امللكوت حالٌ وهو على وشك أن يؤسس

ان هذا وبغضّ النظر عما إذا ك. فجأة، يتغيّر أسلوب تعليم يسوع، ويستخدم األمثال لكي يُعلّم عن أسرار امللكوت. يف القضية تغيرياً

سيكون هناك  . لن يأتي حاالً( على األقل كما يتصوّره العهد القديم)واضحاً لتالميذه أم ال، كانت األمثال تضع األساس حلقيقة أن امللكوت 

يف  يُنريوا كالشمس"لكي ( الزمن)ويُجمعوا أخرياً يف هناية هذا العصر ( 31: 53متى )يتكاثرون " أبناء امللكوت" زمن مُعرتض الذي فيه

ولكن يف الزمن املُعرتض، لدينا . لن يتم أو حيدث إال بعد هناية هذا الدهر امللكوت احلقيقيمن هذا أرى أن (. 53:23" )مملكة إهلهم

يُقدم متى ". أبناء امللكوت"إذاً بصورة ما هناك شكل روحي للملكوت الذي فيه املؤمنني يُصبحون ". أبناء امللكوت"أشخاص يُصبحون 

يف ذلك . 54، والسبب بال شك موجود يف ما حدث يف متى (على األقل كما يُصوّره متى)وّل يف تعليم يسوع عن امللكوت نقطة حت 53

، والقادة الدينيون هم الوحيدين (43: 54متى" )ابن داود"، جلبت مُعجزات يسوع الناس إىل نقطة فيها يدركون أن يسوع هو األصحاح

وهم قريبون من التجديف على (. 42: 54)باع يسوع بأن ينسبوا أعماله املعجزية لقوة من الشيطان تّاالذين يستطيعون أن حيوّلوهم عن 

 .، ويسوع يتلّفظ بأحد أقوى حتذيراته كرد فعل(35: 54)الروح عند هذه النقطة 
                                                                 

9
Robert Saucy, "The Kingdom," in The Case for Progressive Dispensationalism, 81-110. 



 الالهوت التدبريي امُلتدرج   : الدرس اخلامس والعشرون 2القديم العهد  بول تانر. ج. د
 

 
 
 

 11، 41          4002، 51متوز 

وما يعنيه يسوع (. 54:41" )ت اهللولكن إن كنت أنا بروح اهلل أُخرج الشياطني فقد أقبل عليكم ملكو"مبا يتعلّق مبُعجزاته، يسوع يُعلن، 

على األرجح من هذا أن الكم اهلائل من املُعجزات اليت قام هبا أمامهم هي شاهد على حقيقة أنه بالفعل كان املسيا الذي من خالله سوف 

لقد كان مفهوم امللكوت . باشرمبعنى أهنم اقرتبوا جداً من امللكوت عن طريق مُشاهدة املسيا وأعماله املُعجزية بشكل مُ  .س امللكوتيؤسَّ

ها ملكوت اهلل " :42-40: 52لوقا)مُرتبطاُ جداً بشخص املسيا امللك حتى أن القرب من الشخص يعين القرب من امللكوت 

  10"(داخلكم

خدمته األرضية، وباقرتاب هناية . وعلى الرغم من ذلك، التعليم الواضح من بقية األناجيل يُعلن أن التأسيس الرمسي للملكوت مل يأت بعد

مل يكن قد أُسس بعد، على سبيل املثال، يف رحلته األخرية إىل أورشليم ( مبعناه احلقيقي)الكتاب املُقدس يُعلن بشكل واضح أن امللكوت 

 55: 59يف لوقا 

 ".هر يف احلالوإذ كانوا يسمعون هذا عاد فقال مثالً ألنه كان قريباً من أورشليم وكانوا يظنون أن ملكوت اهلل عتيد أن يظ"

وبسخرية، نتج عنها املوت . لقد اعتقد هؤالء الناس أن الرحلة إىل أورشليم سوف ينتج عنها تتويج يسوع ملكاً وأن ملكوت اهلل قد حتقق

يف القصة، .، يستخدم يسوع هذه املُناسبة ليقّصّ مثل الرجل الشريف اجلنس55: 59ومع ذلك، بعد تصرحيه يف لوقا . على الصليب

يف أثناء ذلك ، يستأمن عبيده على (. 54: 59" )سافر إىل كورة بعيدة ليأخذ مُلكاً لنفسه ثم يعود"قيل أنه ( يُمثّل يسوع)الشريف  الرجل

 :51: 59وأخرياً يعود، وهذا موصوف يف لوقا . أَمناء لكي يتاجروا هبا

 ."ضة ليعرف مبا تاجر كل واحدوملا رجع بعد أن أخذ املُلك أمر أن يُدعى أولئك العبيد الذين أعطاهم الف"

 

وكان على يسوع أن يذهب، ويأتي ثانية يف وقت ما . الفكرة هنا هي أن امللكوت مل يكن قد تأسس لغاية هذه النقطة من خدمته األرضية

تعليمه عن جميئه الثاني وبعد . وهذا الفهم احلقيقي مؤكد عليه يف التعليم الصريح للوقا يف األصحاحان التالني. يف املُستقبل ليؤسس ملكوته

 :العالمات املُصاحبة خيُصيستمر الرب يف التكلّم مبا  41-41: 45يف لوفا 

 ".هكذا أنتم أيضاً متى رأيتم هذه األشياء صائرة فاعلموا أن ملكوت اهلل قريب"

                                                                 

. من أجل الرتمجة الصحيحة ، أنظر إي. قد شوَّهت املعنى احلقيقي( ملكوت اهلل داخلكم)، لسوء احلظ فإن ترمجة امللك جيمس 52مبا يتعلّق بنص لوقا 10

اليت   New International Greek Testament Commentary (Wm. B. Erdmans, Pub. Co., 1978): 652ff تفسري لوقاهوارد مارشال، 

ببساطة هو يُقدّم فكرة أنه هو يف . يف القلب داخلي روحيتُورد أن يسوع كان يتكلّم إىل الفريسيني الغري مؤمنني، وال ميكن ، كما نعرف، أن يسوع كان يتكلّم عن ملكوت 

تقرتح أن جميء امللكوت سوف يؤَسس بارتباطه  42-44م عن جميئه الثاني يف األعداد وحقيقة أنه يستمر بالكال. وسطهم، وبالتايل فرصة امللكوت كانت يف وسطهم كذلك

 .مع عودته
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 (: 51: 44لوقا )يف األصحاح التايل ، يُشارك الرب الفصح مع تالميذه ويُعلن يف 

 ."إني ال أشرب من نتاج الكرمة حتى يأتي ملكوت اهلل ألني أقول لكم "

، لدينا اإلعالن الواضح عن اجمليء 42يف متى .س بعد جميئه الثانيسوف يؤسَّ امللكوت احلقيقييُضيف متى تفاصيل أعظم لكي يُعلن أن 

وواحدة . اث تنتج وتُصاحب عودته، نُخبَر عن أحد41وبعد ذلك، يف متى(. 35-49: 42متى)الثاني الذي يلي فرتة الضيقة العظيمة 

 :وما يليه 35: 41من هذه هي فصل اخلراف عن اجلداء يف متى 

ثم يقول امللك للذين عن ميينه  …ومتى جاء ابن اإلنسان يف جمده ومجيع املالئكة القديسني معه فحينئذ جيلس على كرسي جمده "

 ".العاملتعالوا يا مُباركي أبي رثوا امللكوت املُعد لكم منذ تأسيس 

 

ع العهد القديم عن ملكوت شامل للسالم والرب حيكمه املسيا قد أكّد عليه العهد اجلديد، وسوف يتأسس بعد اجمليء الثاني وباختصار، توقُّ

 . هل هناك إمكانية لوجود حقيقة حاضرة للملكوت؟ واجلواب هو نعم : وعلى أية حال، رمبا يُسأل السؤال.ليسوع
 

 ةامللكوت كحقيقة حاضر

يٌعلن . بعد أن استنتجنا أن امللكوت احلقيقي سوف يتم تأسيسه عند عودة املسيح، هناك بعض األدلة على احلقيقة احلاضرة للملكوت

 :على سبيل املثال 53: 5كولوسي 

 ."ابن حمبتهملكوت إىل   ونقلناالذي أنقذنا من سلطان الظلمة "

 

حالة ويبدو يل أنه . ، واليت توحي بأن املؤمنني هم اآلن يف ملكوت املسيح"نقلنا"للكلمة ( metevsthsen)يستخدم بولس الفعل البسيط 

مثالً )، ألنه يف مكان آخر يرى بولس بشكل مثايل دخول امللكوت على أنه اختبار مُستقبلي مُرتيط بعودة الرب وقيامة املؤمنني جنسيتنا

، 31: 53، وكما الحظنا يف متى "حنن هي يف السمواتفإن سريتنا "، 40: 3وحبسب فيلييب (. 5151: 2تي4؛ 10: 51كو5

والفكرة هنا هي أن امللكوت عندما يؤسس أخرياً، حنن الذين حصلنا على مواطنة جديدة ". أبناء امللكوت"باإلميان باملسيح نُصبح 

 .امللكوت يف ذلك الوقتسوف نُصبح رعايا ملكوت املسيح، أي سوف نُقام من األموات لكي نكون يف " كأبناء امللكوت" "جنسية"
 

 : يقدم لنا بصرية أخرى عن حقيقة امللكوت احلالية  2 – 1: 5و رؤيا 

و من يسوع املسيح الشاهد األمني البكر من األموات ورئيس ملوك األرض، الذي أحبنا و قد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا "

 ".ن، آمنيهلل أبيه له اجملد و السلطان إىل أبد اآلبديملوكاً و كهنةً 
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، نستطيع أن نرى أن حالتنا  كمواطنني ُتنتج عمل حايل (و فكرة مملكة كهنة 2 – 1: 59اليت تشري إىل خروج ) يف ضوء هذه األعداد 

 حكمنا على" تعرب عن دورنا احلايل على أننا كهنة متميزين عن " 50:  1رؤيا "للملكوت، و بالتحديد أن نكون  كهنة مؤمنون، و لكن يف 

، يف ذات "يف املسيح" هو أن ندرك مفهوم ما يقوله بولس عن كوننا " مواطنة امللكوت" ُو مفتاح فهمنا هلذه الديناميكية عن "األرض

:  5" ) املسيح فيكم"، يستمر بولس بالتحدث عن سر الكنيسة و جمد "ابن حمبته" اإلصحاح الذي يذكر فيه أننا قد انتقلنا إىل ملكوت 

حنن نتشارك يف موته، " يف املسيح " و مبا أننا مقاماً ( 41:  5") و حيضر كل إنسان كامالً يف املسيح( 2، رومية 40:  4، غال 42

 (. 2:  4أفسس ) قيامته، و مركزه احلايل يف السماء، و هذا يتم التأكيد عليه يف 

 

 ".و أقامنا معه و أجلسنا معه يف السماويات يف املسيح يسوع". . . 

 

يسوع هو ملك يف السماء و حنن يف املسيح، إذاً من املمكن أن نفهم أننا يف ملكوته، و مقطع آخر يلقي بعض النور على هذه و إن كان 

تسيطر على تفكريه حتى " يف املسيح"، وهي الرسالة األخرية اليت كتبها بولس قبل موته، فكرة بولس عن كونه (2تي  4) احلقيقة جنده يف 

 4الحظ ) ، و مبواجهته للموت مدركاً أنه سوف ميوت قبل عودة املسيح (43:  5أنظر يف ) يف حلظة موته " مع املسيح" أنه يتوقع أن يكون 

 (:  51:  2تي 4)، يعلن يف "(وقت احناليل قد حضر" 2:  2تي 

 11."و سينقذني الرب من كل عمل رديء و خيلصين مللكوته السماوي"

 

 

                                                                 

، يف العدد األول، يربط بولس امللكوت مع (5عدد ) جيب أن نراها باملقارنة مع ذكره امللكوت يف (  51عدد ) إشارة بولس إىل امللكوت السماوي للرب يف 55

 " امللكوت السماوي" الذي سوف يتحقق يف عودة املسيح، و ميوت املؤمنني يف الفرتة احلالية، يؤخذون إىل  للملكوت احلقيقيالتوقع العام  ظهور املسيح، و بالتايل يعكس 
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" مع املسيح" و هو أمام املوت، قريباً سوف يكون " يف املسيح" ام بتصرحيه هذا تعبرياً عن قناعته اليت رأى نفسه فيهاأنا أشعر أن بولس ق

 . من املمكن أن نضيفه إىل مفهومنا عن العهود و امللكوت املستقبلي" امللكوت السماوي" وبالتايل يف ملكوته السماوي، هذا البعد عن 

 

 

 

 

 

 

 

 إسرائيل حتت الناموس 1

 

 اململكة املسيانية
أسبوع  جسد املسيح – الكنيسة

دانيال 

 السبعون

 اجمليء الثاني
  جبل سيناء

تشكيل مواطين امللكوت
(6-5: 1رؤ ؛ 18: 4تيم 2؛ 13: 1كول )

المملكة السماوية
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وهذا هو التشديد األساسي )وبالتايل نستطيع أن نستنتج أن العهد اجلديد ينظر بشكل مستقبلي مللكوت اهلل على أنه يؤسس بعودة املسيح 

" مبعنى أن نكون جزءاً من وجلوسهم يف السماء حيث املسيح، هناك أيضاً " يف املسيح" ، و لكن كون املؤمنني هم (يف التعليم عن امللكوت

حال موتنا، ورغم أن هذه ، و سوف نكون مع املسيح (ليس لسلطان الظلمة الشيطاني)هلذا امللكوت حنن ننتمي اآلن، " امللكوت السماوي

ة املسيح على فهمنا لعالقهي جزء صغري من إعالن العهد اجلديد عن حق امللكوت، إال أنه ذا تأثري " امللكوت السماوي" احلقيقة عن 

 . احلالية بامللكوت و العهد الداوودي، علينا أن حنول انتباهنا إىل هذا األمر

 
 الطبيعة التدرجيية للعهد الداوودي 

لقد أعطي وصف خمتصر سابقاً عن التوقعات األساسية للعهد الداوودي كما هو معلن عنه يف صموئيل الثاني يف األصحاح السابع، هذا 

، العرش، اهليكل وامللكوت، ويف ضوء النقاش السابق عن امللكوت يف العهد اجلديد، (النسل" )األبناء" ن نسله من يتضمن الوعود لداود ع

 . أعتقد أنه من الواضح أن العهد الداودي سوف يتمم بشكل هنائي يف اململكة املسيانية اليت تلي اجمليء الثاني

 

 

 

 تضييق نسل الربكة

5 2 

 

2 

 

 

3 

 العهد املوسوي

 الرتكيز القومي

 59خروج 

 (3: 54تك)تتبارك فيك مجيع قبائل األرض         لعهد اإلبراهيميا

األلفية الفرتة   

الوعد بالروح. . . . .  غفران     عهد جديد  

 كل القديسني من كل العصور

إسرائيل 
 55رو 
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لفي للمسيح على األرض، الصعوبة األكرب، على أية حال، هي التعرف على املعنى إن وعد امللكوت يف العهد الداودي ينتج عنه امللك األ

وجد للعهد الداودي  بصورة  جزئية يف العصر احلايل للكنيسة، لقد كانت التدبريية بشكل تقليدي تؤكد على أن املسيح لن يشغل العرش 

يقول الدكتور رايري يف كتابه عن التدبريية عام ( ثانوي)صغري  الداودي إال بعد اجمليء الثاني، ويف احلقيقة إن هذا ليس موضوع

ل األلفي هو أن املسيح، تقلد ببريية التقليدية والتعليم قداحدى أكرب التباعدات، إن مل تكن األكرب  للتدبريية التدرجيية عن الت:"5991

و رمبا أن هذا املوقف احلذر جداً عن العهد الداودي  12."السلطة كامللك الداودي يف صعوده، هو اآلن حيكم يف السماء على عرش داود

ميكن تفهمه، يف أن الالألفية قد ألغت أساساً أي ملكوت ألفي يف املستقبل على أساس أن املسيح هو حيكم اآلن أو ميلك كتتميم للعهد 

ه من غري املفاجئ أن يكون العهد الداودي على أي حال، و مبا أن  العهود الكتابية األخرى هي عهود تتم تدرجيياً، يبدو أن.  الداودي

 . كذلك ايضاً

 

و لكن  كونه اآلن  امللك الداودي املتوج على العرش فهذه مسألة أخرى، و يف . الكل يوافق ، أن املسيح هو امللك كتتميم للوعد الداودي

هناك مقطع  13.طريقة أو بأخرى إلهناء اجلدلو لسوء احلظ ال توجد هناك  مقاطع كتابية واضحة ب.  احلقيقة هي نقطة اخلالف الكربى

 : هذا املزمور لداود يبدأ بالقول(.  550مزمور ) أساسي خيتص مبوضوع النقاش وهو

قال الرب لربي أجلس عن مييين حتى أضع أعداءك موطئاً لقدميك، يرسل الرب قضيب عزك من صهيون، تسلط يف وسط "

 ".أعدائك

 
عدد " )حيطم يف يوم رجزه ملوكاً"، والذي يأتي لكي ( 2عدد )ز املسيح ككاهن على رتبة ملكي صادق يستمر املزمور ليعلن مقام أو مرك

املظاهر األخرية  يل من الصعب تفهمها، يف مقامه أو مركزه احلايل عن  ميني اهلل، فهو خيدم كرئيس كهنة ( 2عدد " )و يدين بني األمم( 1

وفيما .  الثاني سوف يسكب غضبه على ضد املسيح و على كل من هو متحد مع الشيطانبفعالية يف الضيقة  العظيمة و قبل اجمليء 

"  9:  4مزمور "و مبا أن ( وهي أيضاً مزمور مسياوي)، 54 – 9، األعداد 4خيتص باألمر األخري، غضب االبن يوصف يف مزمور 

 14.اجمليء الثاني/ الضبقة العظيمة ( سيناريو)طط ، حنن على حق أن جند تتميمه يف خم"51:  59رؤيا "يشار إليه أو يلمح له يف 

 

                                                                 

54 Ryrie, Dispensationalism (1995), 167.  Cf. Stephen J. Nichols, "The Dispensational View of the Davidic 

Kingdom:  A Response to Progressive Dispensationalism," Master's Seminary Journal 7:2 (Fall 1996): 213-39.  
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  Cf. Rev 2:25-28 which also links Psalm 2 with the Second Coming. 
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أعداد من  دهناك بالتأكي. عن ميني اآلب، يشري إىل أنه قد حصل على عرش داود( يسوع)السؤال األكثر حتدياً هو فيما إذا كان جلوس 

 :، على سبيل املثال يصرِّح45: 3املمكن أن ُتعري نفسها إىل هذا االقرتاح، رؤيا 

 ".سأعطيه أن جيلس معي يف عرشي كما غلبت أنا أيضاً و جلست مع أبي يف عرشهمن يغلب ف"

 
من املمكن للشخص أن يراوغ حول كون اجللوس على عرش اآلب هو ذاته اجللوس على عرش داود أم ال، ثم أن هناك األعداد الكثرية اليت 

 : يقول( 51: 41متى ) تشدد عل حكم يسوع املسيح احلايل و سلطته 

 ".م يسوع و كلمهم قائالً، ُدفع إيل كل سلطانٍ يف السماء و على األرضفتقد"

 

 : يف فكره عندما يقول 550ال بد أن يكون مزمور  44 – 4: 5أف

أقامه من األموات و أجلسه عن ميينه يف السماويات، فوق كل رياسة و سلطان و قوة و سيادة و كل اسم يسمى ليس يف " ... 

 . "ستقبل أيضاً، و أخضع كل شيء حتت قدميه و إياه جعل رأساً فوق كل شيء للكنيسةهذا الدهر فقط بل يف امل

 

 :قد ُتشري إىل تتميم جزئي للعهد الداودي عند ذكر 2: 3حتى رؤيا 

 ."الذي له مفتاح داود الذي يفتح و ال أحد يغلق و يغلق و ال أحد يفتح" ... 

 

 :  44:  3بط  5بطرس بعد أن يذكر قيامة يسوع املسيح يقول يف 

 ."الذي هو يف ميني اهلل إذ قد مضى إىل السماء و مالئكةٌ و سالطني و قواتٌ خمضعةٌ له" ... 
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اخلمسني، و  يف توضيحه حلدث يوم 5: 550، بطرس يعتمد على رفع املسيح  إىل ميني اآلب و يقتبس من مزمور 32 – 30: 4يف أعمال

حيتوي ( 5: 550مزمور ) جتعل البعض يقرتح أن ( 55: 534يستشهد مبزمور ( ) 30:  4أعمال )حقيقة أنه يشري إىل عرش داود يف 

 (: Saucy)على سبيل املثال يصرح  15.(حتى أن البعض يرى تتميماً كامالً) تتميم للعهد الداودي يف فكره على

  16.هنا عرش داودإ.  هو إذا مركز السلطة املسيانية( 33: 4و أعمال  5: 550مزمور ) يف " ميني اهلل " معنى

 

على أية حال، أنه سيكون هناك أيضاً مظهراً أرضياً مللك املسيح املسياني، يقول رايري، من اجلهة األخرى، أن النص ال (  Saucy)و يؤمن 

ذي جيادل ، بل فقط على هوية يسوع املسيح كامللك الداودي بفضل القيامة، و يقول يف احلقيقة، األمر ال(فعلي)يدعي حكم داودي حقيقي 

بطرس بشأنه هو هوية يسوع الناصري، كامللك الداودي، مبا أن يسوع و ليس داود قد قام من األموات وارتفع إىل ميني االب، وهو ال يضيف 

  17.شيئاً يتعلق حبكمه كامللك الداودي

 

يف عظة بولس يف  33 – 34: 53مال و حتى لو أردنا أن نؤيد رايري، فان موقفه جيب أن يتغلب على حتديات أكثر خطورة مقدمة يف أع

 . أنطاكية بيسيدية

لنا حنن أوالدهم إذ أقام يسوع كما هو مكتوب أيضاً يف املزمور  هذا أكمل قد اهللالذي صار آلبائنا، إن  بالوعدو حنن نبشركم "

 ."الثاني أنت ابين أنا اليوم ولدتك

 

 (: 43 – 44)الحظ األعداد .  عمل ذات التعبري سابقاً يف عظتهوعد العهد الداودي، ألنه قد است" الوعد"يعين بولس بكلمة 

ثم عزله و أقام هلم داود ملكاً الذي شهد له أيضاً إذ قال وجدت داود بن يسى رجالً حسب قليب الذي سيصنع كل ". . . 

 ."أقام اهلل إلسرائيل خملصاً يسوع حسب الوعدمشيئيت من نسل هذا 

 

                                                                 

هي منرية لعرش داود، إذا كانت كل  و كل إشاراته عن الوعد هي قسم، و ملاذا 55:  534على الشخص أن يوضح ملاذا مزمور " يعلن بوك بشكل مقنع،  51

 (. 11املسائل املركزية يف التدبريية  املعاصرة ، ) إشاراته هي من عرش خيتلف عن ذلك الذي جيلس عليه املسيح كنتيجة إضافية
52 Saucy, 72.  Cf. Bock and Blaising, Progressive Dispensationalism, 177-181.  

521رايري،  52  
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 "tauvthn oJ qeoV) "اهلل متم وعده: "يقول فيه بولس 33ىل العهد الداودي، الحظ أيضاً أن العدد إذاً، الوعد، بكل وضوح يشري إ

ejkpeplhvrwken - إما أنه قد تتمَّمه بشكل كامل، أو أنه تتمَّمه بشكل   و اآلن بأي معنى اهلل قد متم وعد العهد الداودي؟(. صيغة التام

 مه بطريقة ما، برأيي، بقيامه يسوع املسيح و ارتفاعه إىل ميني اهلل، فعلياً يوجد تتميم جزئيجزئي، لكن من الصعب أن ننكر أنه قد تتمَّ

 . للعهد الداودي و يسوع املسيح كملك، و سوف أعود بعد قليل ملناقشة طبيعة ملكه

 

الداودي للوعد، ليس أنه قد بدأ حكمه كامللك  أعلنت يسوعرمبا يعرتض البعض بأن هذا املقطع الكتابي ال يقول شيئاً أكثر من أن القيامة 

 (:2 – 3: 5رومية )على سبيل املثال من املمكن أن نفهم . الداودي

عن ابنه الذي صار من نسل داود من جهة اجلسد و تعني ابن اهلل بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة  من األموات، يسوع "...

 ".املسيح ربنا

 

بشكل ( 33:  53أعمال )مع اجلزء األخري من ( 4مزمور )لرتابط بني اإلشارة إىل  العهد الداودي يف أود أن أعترب، على أية حال، بأن ا

خاص الذي بني حكم املسيح الداودي على أنه قد بدأ، ال يشري بولس بكل بساطة إىل القيامة وحدها كتأكيد على تتميم الوعد لداود، 

، الذي فيه (2:  4مزمور )، هذا االقتباس هو من "أنت ابين أنا اليوم ولدتك" ني، كما هو مكتوب أيضاً يف املزمور الثا" فهو يضيف، 

لكن ما زال التتميم يرتبط مع تتويج امللك عند النظر إىل   18.اإلشارة هي للعهد الداودي لكي يظهر بأي حق سوف حيكم مسيح اهلل

أما أنا فقد " تتويج امللك، على سبيل املثال، األعداد السابقة نقولالذي يأتي فيه هذا االقتباس، التتميم يرتبط مع  4السياق يف مزمور 

، يكون (33: 53كذلك أعمال )بكل وضوح جبد تتميمه يف القيامة  2و مبا أن عدد " .مسحت ملكي على صهيون جبل قدسي

، ما تبقى من األعداد تلقي (أنت ابين)ي االستنتاج األكثر عقالنية هو أن مسح امللك يتزامن مع القيامة و ما يلي ذكرى وعد العهد الداود

 (. أنا اليوم ولدتك)الضوء على فرادة هذه املناسبة اخلاصة 

                                                                 

هو  q{hاملصطلح .  كإشارة إىل العهد الداودي( 2: 4مزمور )ال جيب أن يبعدنا عن فهم ( عهداً) =tyr]Bبدالً من ( مرسوم)، q{hصطلح استخدام امل 51

يعلن االرتباط الوثيق بني ( 52: 52، وأي 50: 501، مزمور 1: 42، أش 51: 52ملوك  4مثل )مصطلح عهد، واالستخدام املتوازي للمصطلح يف مكان آخر 

 . لكلمتنيا
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  19(.االبن هلا مدلوالت أعظم –مع أني أوافق أنه يف حالة يسوع، عالقة اآلب )أن حيتل الشخص منصب امللك معناه أن حيتل منزلة االبن 

" مرتبطةً مع الدخول إىل امللك، هذا مؤكد من خالل املصطلح( ليس اجلسدي)إىل تغري احلالة  الوالدة، يشري" كذلك األمر بالنسبة لعمل 

 .، الذي هو مزمور آخر يركز على العهد الداودي(42: 19مز ) الذي يرادف فكرة امللكية يف " البكر

 أنا أيضاً أجعله بكر"

 ".أعلى من ملوك األرض

جتد حتقيقها يف قيامة وصعود يسوع املسيح، كما فهم " اليوم" ي؟  إشارة صاحب املزمور إىل ما هي إذاً املناسبة لتنصيب امللك الداود

ال بد أن يعين أكثر من إعالن كون يسوع هو امللك " اهلل قد متم وعده " ولذلك، إعالن بولس   33.20: 53الرسول بولس متاماً يف أعمال 

 . هذا امللك  الداودي قد بدأ حكمه بفضل قيامته وصعوده إىل ميني اآلبيوضح أن ( 4مزمور )وملحق هذه الكلمات من .  الداودي

سوف جيلب تصعيد ملموس عن ما يعنيه ُحكمه كامللك ( مع تبداية امللكوت األلفي)وأود أن أضيف على أية حال، أن اجمليء الثاني 

، األمر (1:  5رؤيا " )يسوع املسيح رئيس ملوك األرضلُحكمه الداودي يسمح للرسول يوحنا بأن يدعو " احلايل" الداودي، و لكن اجملال 

 (.2: 3)  "مفتاح داود" الذي خيوله الستخدام

 

مدى يقوم و بالرغم من الكتاب يلمِّح إىل أن يسوع هو امللك الداودي حالياً يف السماء، إال أنه ال بد من إعطاء تفكري أكثر و نور أكرب إىل أي 

يبدو أهنا تلمح إىل أنه مل يأخذ بعد احلكم املطلق، إذ يوجد ( 35:  41بانسجام مع متى ) 53 – 54: 50مبمارسة سلطته اآلن عب 

 . فيه" لالنتظار" مظهر 

بعد ذلك حتى توضع أعداؤه موطئاً  منتظراًو أما هذا فبعد ما قدم عن اخلطايا ذبيحةً واحدةً جلس إىل األبد عن ميني اهلل، "

 ."لقدميه

 

                                                                 

19
راساته حول الوثائق احلتمية مع عالقة االبن اليت يتمتع هبا املسيا علينا أن نفهمها أوالً يف مدلوهلا يف الشرق األدنى القديم كاستعارة بالغية، موشي وينفيلد، يف د  

 : صيتغ الفين، قد خرج لتوازٍ أو تشابه توضيحي

)" سوف جيلس على العرش، أنا امللك قد دعوته ابين... أجعلك ابين  عندما أغلب أرض منياتي سوف ال أرفضك، بل سوف"  The Covenant of 

Grant in the Old Testament and in the Ancient Near East,  Journal of the American Oriental Society 90 [1970]: 

191). 
4
 . يف العالقة مع قيامة وصعود يسوع املسيح( 1 – 3: 5ب ع) ، مستخدم أيضاً يف 52: 2صموئيل  4و  2: 4الربط بني مزمور  0
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، و لذلك استنتج أن املسيح ينتظرللجلوس عن ميني اهلل، هذا العدد يف عب يعرب عن كون املسيح  5: 550مور باالعتماد على شرطية مز

، لكنه مل ينتفع بكمال (44:  3بطرس  5، 45:  5مبا فيهم الشيطان، و كل العامل املالئكي، أف ) قد ُرفع إىل مركز السلطة فوق الكل 

ليسُ بعدُ خاضعني له، على أية حال، دعونا نكون حذرين " من املمكن أن نقول أن أعداءه  هذه السلطة لكي ميارسها على أعداءه، و

، هو يف الوقت ( إجناز مستقبلي)له كملك، مع أنه ينظر متى  خيضع أعداءه ال فعالية ينتظر فهذا ال يعين أنه ( يسوع) مبالحظة أن كونه 

، على هذا (51:  41متى " )دُفِعَ إيلَّ كل سلطان يف السماء و على األرض" ح، احلايل ميارس سلطته امللكية، لذلك، الرب يسوع يصرِّ

، (حتى الشيطان نفسه سوف يقيد)األساس، لنا الثقة باملشاركة يف املأمورية العظمى، و يف وقت اجمليء الثاني، سوف خيضع كل األعداء 

 . لى األرضو بالتايل تدشني كمال امللكوت عندما حيكم املسيح بصورة حقيقية ع

 

ملمحاً إىل عدم )ال جيب أن تستخدم للجدل ضد نشاطه امللكي احلايل ( جلس عن ميني اهلل)" جلوسه" كذلك األمر بالنسبة إىل وضعية  

ر يف سياق العربانيني، استعمل هذا لكي يعرب عن كون عمله الكفاري قد أجُنِزَ بالكامل، وألجل ذلك هو يقد( عمله حالياً كامللك الداودي

عب ) بشكل مستمر يقدِّمون ذبائح اليت هي غري قادرة على رفع اخلطايا  ،يقفونباملقارنة مع رؤساء الكهنة األرضيني الذين " ،جيلس" أن 

 (. 3:  5، عب 55:  50

 

 

 

 

 

 

 

من الدليل القيم على  قبل أن نكمل نقاشنا حول ممارسة يسوع لسلطته باالرتباط مع العهد الداودي ، أود أن أستطرد يف إحضار جزء آخر

أن العهد الداودي اآلن قد متم تدرجيياً، هذا النقاش على أي حال ال يتعلق بالعرش بل يف اهليكل، وأحد الوعود اخلاصة بالعهد الداودي 

تتميماً " نا أقول داود سوف يبين هيكل اهلل، طبعاً، هناك تتميماً جزئياً هلذا يف سليمان الذي بنى هيكل العهد القديم، أ" ابن " هي أن 

كون هناك درجه أعظم من التتميم هلذا العمل يف خدمة الرب يسوع املسيح، يف العصر احلايل، يسوع يبين هيكل اهلل كتتميم للعهد " جزئياً 
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" صف الذي ي 4و يف ذات مقطع أفاحلجارة احلية انه مصنوع من ... الداودي، غري أن هذا اهليكل غري مصنوع  من احلجارة و الطني 

 :أن األمم هم( 44 – 59) جند يف األعداد " اجلسد الواحد

فلستم إذاً بعد غرباء و نزالً بل رعية مع القديسني و أهل بيت اهلل، مبنيني على أساس الرسل و األنبياء و يسوع املسيح نفسه "

 . "أنتم أيضاً مبنيون معاً مسكناً هلل يف الروح يف الرب، الذي فيه هيكالً مقدساًحجر الزاوية، الذي فيه كل البناء مركباً معاً ينمو 

 

فان العهد اجلديد نفسه يعلمنا أن اهليكل احلريف القديم له تتميم مبعنى أمسى، كالمها جزئاً من غرض تتميم !  ه للنصنَوحَرَ ليسهذا 

 – 2:  4بط  5و بطرس يكرره يف " احلي حنن هيكل اهلل" ، إذ(52:  2كو  4) الوعد، هذا ليس جمرد تعليم منعزل، فهو تعليم بولس يف 
1 

كهنوتاً  بيتاً روحياًالذي  تأتون إليه حجراً حياً مرفوضاً من الناس و لكن خمتارٌ من اهلل كريمٌ، كونوا أنتم أيضاً مبنيني كحجارة حية "

 ."مقدساً لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند اهلل بيسوع املسيح

 

يكل ، للعهد الداودي قد مت تتميمه يف العصر احلايل، أعتقد أذاً أن علينا أن نعرتف أن العهد الداودي إذا كان جمال اهل: إليك ما أقصده

بأن  33:  53، كذلك، إن تصريح بولس يف أعمال " جملال العرش" يتم حتقيقه تدرجيياً و انه على األرجح يوجد شيء من التتميم اجلزئي 

النظر هذه، و من املمكن أن نكون غري قادرين على إعطاء تعريف دقيق للشكل الذي ميارس يبدو أنه يؤكد وجهة "اهلل قد متم وعده 

غري إن العامل و كل موجوداته   21.املسيح سلطته يف هذا العصر، ولكن أود أن اقرتح على األقل أنه موجود يف ممارسته سلطانه لبناء كنيسته

 42 – 41: 4، رؤيا 54:  4يف  4،  3،  4:  2كو  5) مل ميلكوا مع املسيح و مواطنو امللكوت لآلن ( 1:  4عب ) مل ختضع بعد له 

، رمبا نستطيع أن نصف العمل الداودي للمسيح بعالقته مع العهود و اململكة ( 53:  5كو ) إال أنه ميرر رعاياه ن ربط وسطان الظلمة ( . 

 . املسيانية يف الطريقة التالية

 
 

 

                                                                 

يف العهد القديم، كان يرتبط " ، خنرب ، أكتب العدد وضع خطاً حتت الكلمات سكب 33: 4إن منح الروح القدس هو أيضاً عمل امللك الداودي ، يف أعمال  45

، اذا ً هناك نوع من االرتباط " روح الرب فارق شاول"،  و أن 52 – 53: 52صم  5صموئيل، الروح القدس مع امللكية الثيوقراطية، و بناء على مسحه ملكاً من قبل 

بال منازع  يف العهد القديم، كان امللك الداودي يتمتع بامتياز الروح، بينما العامة ال يتمتعون به، و حتت العهد اجلديد، يف امللك الداودي الذي.   بني امللكية والروح القدس

 . يشارك امتيازه مع كل رعاياه احلقيقيني ( أي يسوع)
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 اخلامتة 

ت سوف يصل برنامج اهلل التارخيي للخالص قمته يف اململكة املسيانية عندما ُتعطى للرب يسوع املسيح، إال أننا يف حماولتنا لفهم التطورا

إن ، ف(العهد هو عهد مؤقت)بشكل كامل، علينا أن ننظر إىل هذه يف عالقتنا مع العهود الكتابية اليت أقامها اهلل إن استثنينا العهد املوسوي 

العهد اإلبراهيمي، العهد الداودي، و العهد اجلديد، و هذه العهود ليست : برنامج اهلل اخلالصي يرتبط بشكل فعال مع ثالثة عهود أساسية

منفصلة عن بعضها البعض إال أهنا يف عالقة متبادلة ، بشكل خاص، لدينا العهد اإلبراهيمي الذي يعرب عن هدفه يف جلب الربكة لكل 

و يشكل األساس لكل أهداف العهود األخرى، و أكثر من ذلك فان العهود الثالثة ترفع الرب يسوع املسيح، عدا أنه من خالله الشعوب ، 

 تتحقق هذه الوعود، و أيضاً هذه العهود ينبغي أن ينظر هلا كعهود تتم تدرجيياً ، و بالرغم من أهنا تقود إىل تتميم هنائي يف اململكة 

 . احلالية( الفرتة الزمنية)علينا أيضاً أن نرى كيف أنه هلا تتميم جزئي للحقبة  املسيانية، إال أنه
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 سكبوإذ ارتفع بيمني اهلل و أخذ موعد الروح القدس من اآلب ( 33: 4أعمال ) إن منح الروح القدس هو أيضاً عمل امللك الداودي، يف 

ديم، كان يرتبط الروح القدس مع امللكية الثيوقراطية، و بناء على مسحة من قبل يف العهد الق" هذا الذي أنتم اآلن تبصرونه و تسمعونه 

، إذا ً هناك نوع من " روح الرب فارق شاوول" و أن " خيربنا كم أن حجم كلمة الرب كبرية( 52 – 53:  52مم  5) صموئيل، 

اودي بامتياز الروح، بينما العامة ال يتمتعون به و حتت العهد االرتباط بني امللكة و الروح القدس يف العهد القديم ، كان يتمتع امللك الد

 . يشارك امتيازه مع كل رعاياه احلقيقيني( أي يسوع ) اجلديد امللك الداودي بال منازع  

 

" ، واحدة من أكثر املسامهات أمهية ، واليت تأتي من هذه الدراسة هي توضيح العالقة بني إسرائيل والكنيسة، فالكنيسة ليست هي

فرتة " اليت تأخذ الوعود و التوقعات اليت أعطيت إلسرائيل يف العهد القديم،  و يف نفس الوقت، الكنيسة ليست " إسرائيل الروحي

ي عندما سأو تعرض برنامج اهلل مع إسرائيل، و كأنه هلا برناجمها اخلاص املتميز عن إسرائيل متاماً ، اني اتفق مع روبرت سو" معرتضة

 . يكتب

 

العصر احلايل ليس فرتة معرتضة تارخيية ال عالقة هلا بالتاريخ تسبقه أو تليه، بل هي عفيه مدجمة يف تطور اململكة التوسطية، إن 

إهنا بداية التتميم للوعود األخروية، و هلذا فالكنيسة اليوم هلا مكاهنا و عملها يف ذات الربنامج املسياوي التوسطي الذي دعيت 

 22.إسرائيل خلدمته

 

لكي نكون واضحني جداً، علينا على أية حال أن نفهم أنه بالرغم من إن اهلل جيلب تتميمات جزئية للعهود مع الكنيسة خالل هذا العصر  و

، هذا سوف يتضمن دوراً خاصاً يلعبونه ( الوثين) احلايل، إال أن ما زال هناك خطط متميزة سوف ينجزها اهلل من خالل إسرائيل العرقي 

                                                                 

  41سوي،  44
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زكريا )، حتوهلم لإلميان باملسيح يف هناية الدهر (  4:  52،  3:  54ركريا ) العظيمة عندما يكون عرضة هلجوم أمم العامل يف الضيقة 

، إقامة اورشليم و تأسيسها كعاصمة يسوع (32 – 32حزقيال ) ، و إعادة مجعهم و اسرتجاعهم كأمة إىل أرض إسرائيل (50:  54

:  4، حجي 55،  1:  20أنظر أش )،  وحتى و كأنه خاصة إلسرائيل بني أمم العامل (2 – 5:  4عيا أش)املسيا العاملية عندما يعود 

  23.(43 – 44:  1، زكريا  2

 

، وهذه سوف (الوثين)إذاً، هنالك بعض الوعود و التوقعات اليت أعطيت إلسرائيل يف العهد القديم  اليت ميكن أن تتم فقط إلسرائيل العرقي 

ة العظيمة و امللكوت املسياني، ثم أن هناك وعوداً و توقعات اليت هلا درجة من التتميم يف العصر احلايل من الكنيسة، تتحقق يف الضيق

وذلك ألن الكنيسة تتضمن البقية التقية من إسرائيل، و فقط من خالل توسيع هذه الوعود جعل و مسح لألمم أن يشاركوا ذات الربكات، 

 : كالتايل ومن املمكن رسم ذلك ختطيطياً

 

 

                                                                 

 A")،  ال يريد أن يرى هذه الوعود إلسرائيل العريف، ألهنا مل تؤكد من قبل العهد اجلديد  Dr. Bruce Walkeعامل العهد القديم املوقر و الصديق احملرتم، 43

Response," in Dispensationalism, Israel and the Church, 347-59)  : يقول أنه يوجد نقص كامل يف الدليل االستنباطي املقنع من العهد اجلديد بأن

يتابع تصرحياته بأن علم التفسري  Waltke، (311" ) للعهد القديم" للملكوت سوف يتحقق من خالل إسرائيل العريف يف األرض حبسب التفسري احلريف " بعد -ليس "تتميم 

و عرف امللكوت " ، و ينهي مقالته(311" ) ئي للملكوت يف عهود العهد القديم و نبواته ينبغي أن يفسر كونه تتميماً غري مرئياً و روحياًالرسويل هو هذا، التصوير املر

 .Essaus in Honor of S lowis JohnsoK Jr – ed – John S: نظرة على الطالقة بني العهد القديم و اجلديد  يف استمرارية و عدم استمرارية" ) الروحية

Fein berg ( Westchester, ill: Crossway Books, 1988) 263 – 88).    .جتد السنوات تتميمها حتى صعود املسيح، مثل والدته يف : ...يقول

سيح الداودي، السماوي، سوف بيت حلم، سوف يكون هلا تتميماً أرضياً مرئياً، و تلك اليت تتعلق بالكنيسة اليت تأسست مبجيء الروح القدس يوم اخلمسني من عرش امل

، و بالقدر الذي فيه أقدر نفاذ بصريته، أجد أن تفسري على األرجح احتياطي و ينقصه التأكيد الواضح، فإن (  Response  311" ) يكون هلا تتميم روحي غري مرئي

شيء، أما إنكار ( األمر الذي ناقشته) رجح متادي، أن نوسع وعود العهد القديم هو على األ" تتميماً روحياً غري مرئي" اإلصرار على أن وعود العهد القديم إلسرائيل جتد 

الوعود احملددة جداً إلسرائيل مبا خيتص بإعادة مجعهم و اسرتجاعهم إىل أرض إسرائيل باالرتباط مع العهد اجلديد و احلكم : هذه الوعود فهو شيء آخر، على سبيل املثال

إذا كانت التدبريية ) الدكتور والتك أساساً، يتخلى عنها ألن العهد اجلديد ال يؤكدها  Dr.Woltke.  ميكن أن نتخلى عنها ببساطة ، ال(39 – 32حزقيال ) املسياني

! " عرف مقطعاً واحداًهلم، ولكن أاحلديثة تبني مقطعاً كتابياً واحداً يف كل العهد اجلديد الذي ميكن أن يقدم بوضوح إعادة توطني إسرائيل القومي يف األرض، فسوف أنضم 

 (Response 357 )ًبل يف احلقيقة، ليس من املفاجئ أن العهد اجلديد ال يشدد على هذه الوعود، بل انه "، و أود أن أرد بأن العهد اجلديد ال ينفي هذه الوعود أيضا ،

باختصار عهود إسرائيل " إلسرائيل مل تكن أكثر من رموز، يكتب  يقود إىل نتيجة غري مرضية بأن الوعود    Dr. Waltkeيشدد على حصاد األمم أشعر أن تفسري 

 .دون وعي. ق. ووعودها، قد عرب عنها بالرموز و الصور اخلاصة فريمز  ع
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 وعود إسرائيل و التوقعات
 اليت أعطيت هلا يف العهد القديم

 

    

 التتميم

 كوهنا أمة مقدسة هلل و شعب خاص  -5 

 كوهنا نوراً لألمم  -4

 كهنة كوهنا مملكة  -3

 وعود العهد اجلديد بالغفران األبدي  -2

 وعود العهد اجلديد لسكب الروح القدس  -1

 مكان سكنى اهلل  -2

 الكنيسة  

 البقية من إسرائيل

+ 

 األمم مشمولني

 أخرياً 

 يشمل إسرائيل العرقي 

 (املستوى القومي) 

    

       

      تركيز خاص خالل فرتة الضيقة العظيمة  -2 

 :عرقية يف املستقبل البعيدمع إسرائيل ال  
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 التحول لإلميان باملسيح  -1 

 التحرير من قبل املسيح  -9

 إعادة اجلمع و االسرتجاع ألرض إسرائيل  -50

 .أو امللكوت املسياني/ الضيقة و  

     

      

 

، يف ( 4:  40مثالً قضاة ) يف العهد القديم، كانت تعرف إسرائيل بشعب اهلل " شعب اهلل" يف عملية تطور التتميم للعهود، توسَّع مفهوم 

.  إىل شعيب" ليس شعيب" و لكنه يرجع ثانية و جيعل الذين (  9:  5هوشع " ) ليس شعيب" جيعلهم هوشع، اهلل يقول إلسرائيل انه يقدر أن 

 .نقرأ(  43:  4أنظر ) 50:  5هوشع ) يف 

 ."وأزرعها لنفسي يف األرض و أرمم لورحامة و أقول للوعمي أنت شعيب وهو يقول أنت اهلي" 

 

، و " شعبه" و جيعل منهم " ليسوا شعبه" فإنه يقدر بالتأكيد أن يأخذ األمم الذين هم: إن كان اهلل قادراً على عمل هذا مع شعبه إسرائيل

ألن جمال وعود العهد اجلديد قد توسَّعت لتشمل أكثر ن البقية املتبقية إلسرائيل ، فقد  24" 42 – 42: 9رومية ) اليت هي الفكرة يف 

 : ، فيقول(أمماً كانوا أم يهود) ما خيتص بكل  الذين أشرتكوا بالعهد اجلديد في(  50:  4بط  5) عمل اهلل هذا، لذلك يستطرد بطرس يف  

 ."فمرحومونو أما اآلن  غري مرحومنيالذين كنتم  ،شعب اهللو أما اآلن فأنتم  تكونوا شعباً ملالذين قبالً "

 

 

 

ن أن إسرائيل تتميز عن الكنيسة، وتوضيح الكنيسة هذا يوضح ملاذا الكثري من وعود اهلل إلسرائيل اآلن نصبح مرياثاً للكنيسة، بالرغم م

بل و أكثر من ذلك أن يفعل هذا مع األمم أيضاً ، أكثر من ذلك، الكنيسة تتكون . الوسيلة الذي بدأ اهلل هبا تتميم و عود العهد إلسرائيل

( أي شاهدة)يت إلسرائيل العرق بأن يكون نوراً و الكنيسة هي اليت هلا اآلن املأمورية اليت أعط" شعب الرب " من هؤالء الذين هم حالياً 

، اآلن قد منحت الكنيسة كما يصرح بطرس (  2 -  1:  59خروج ) للذين يف الظلمة، احلالة الثمينة اليت أعطيت إلسرائيل يف سيناء يف 

 25(9:  4بط  5)يف 
                                                                 

 ”,W. Edward Glenny in “The ‘People of God’ in Romans 9:41-42 هذا املفهوم قد وضح بشكل رائع و طور من قبل 42

Bibliotheca Sacra 152:605 (Jan-Mar 1995), 42-59. 
 W. Edward Glenny, “The Israelite Imagery of 5 Peter 4,” in Dispensationalism, Israel and theأنظر   41

Church, ed. Craig A. Blaising and Darrell L. Bock (Grand Rapids, MI:  Zondervan Pub. House, 1992), 156-87.  



 الالهوت التدبريي امُلتدرج   : الدرس اخلامس والعشرون 2القديم العهد  بول تانر. ج. د
 

 
 
 

 27، 41          4002، 51متوز 

فضائل الذي دعاكم من الظلمة إىل لكي ختربوا ب شعب اقتناء أمة مقدسة كهنوتٌ ملوكيو  فجنسٌ خمتارٌو أما أنتم "

 ". نوره العجيب

 

ال يلغي مستقبالً خاصاً إلسرائيل أصغر يف على العكس، علينا أن نتوقعه بفرح، ألنه كما يقول بولس يف " شعب اهلل" و مع ذلك توسُّع مفهوم 

 (.54:  55رومية )

 ." همفإن كانت زلتهم غنىً للعامل ونقصاهنم غنىً لألُمم فكم باحلري ملؤ"

 

 !يا لغنى رمحة اهلل، كيف إن عمل حبكمه خالل التدابري التارخيية لكي يتمم عهوده و وعوده

 


