
 العالقة بین العهدین �معنى الله ال یتغیر
 وكیف نجیب المشككین

 ب�شوى لألن�ا 
 

 مقدمة
موضــوع أن إلــه العهــد القــد�م إلــه قــاٍس، والهجــوم الشــدید جــدًا الــذى علــى العهــد القــد�م، قــد 
وردت إلینــا عنــه احتجاجــات وتســاؤالت كثیــرة؛ واالعتــراض ُیبنــى علــى أســاس أنــه كیــف أن 

قــد�م، وكــان �ــأمر �القتــل، وأح�انــًا قتــل مدینــة كاملــة أو اللــه كــان �ــأمر �ــالحرب فــى العهــد ال
أكثــر، وتحــر�م لــ�س فقــط النــاس بــل وأ�ضــًا البهــائم، لدرجــة أن أحــد األشــخاص قــال أن إلــه 
العهد القد�م هو إله "جزَّار"، وقال: "أنـا أكُفـر بهـذا اإللـه الجـزَّار"، وقـد قمـت �ـالرد علـى هـذا 

األطفـال فـى أر�حـا!! فكـان الـرد: إن أطفـال الـوثنیین  الكالم، فقد قال مـثًال كیـف �ـأمر �قتـل
بـر أحـد أوالده لمولـك فـى النـار  كانوا ُ�قـَدمون ذ�ـائح لألصـنام، مثلمـا ورد فـى الوصـ�ة أال ُ�عَّ

) حیـث كـانوا �حضـرون هـذا ١٠: ٢٣مـل ٢"ال ُ�عبِّر أحد ابنه أو ابنته فـى النـار لمولـك"  (
أى أرض النــار ومنهــا أتــت -ة "جــى هنــوم" اإللــه مولــك وهــو تمثــال مــن النحــاس، (ومنطقــ

ـــون یتلـــون أناشـــیدهم و�ســـخنون  -كلمـــة جهـــنم ـــة الوثنی ـــك)، فكـــان الكهن ـــه مول مرت�طـــة �اإلل
التمثال لدرجة االحمرار ثـم �حضـرون الطفـل الـذى قدمـه أبـواه قر�انـًا لإللـه مولـك و�ضـعونه 

 یتعطــف قلــب أبو�ــه عل�ــه علــى ذراع التمثــال فُ�شــَوى أثنــاء التســاب�ح واألناشــید الوثن�ــة ولــئال
�غطــون علــى صــوت صــراخه المر�ــع �أصــوات أناشــیدهم؛ فقلــت لــه إن أطفــالهم كــان بهــم 
ش�اطین وكانوا ُ�قـَدمون ذ�ـائح لآللهـة، ف�شـوع بـن نـون بذ�حـه إ�ـاهم ر�مـا رحمهـم مـن الشـي 
وهـم أح�ـاء، بجانـب أنهـم هـم أنفسـهم إذا كبـروا كـانوا سـ�كررون نفـس تلـك األعمـال، أى أن 

َ�كبــر مــنهم غال�ــًا مــا �كــون �ــه شــ�طان؛ لــذلك عنــدما نعمــد الــوثنیین �الــذات أثنــاء نظــره  مــن
 للغرب وجحده للش�طان ننفخ فى وجهه ونقول (اخرج أیها الروح النجس).

 لقد سردت هذه الواقعة لكى تعرفوا خطورة هذا المفهوم. 
 ١ 



 

 إله العهد القد�م هو هو إله العهد الجدید
اإلنسـان هـو الـذى یتغیـر، ولـو لـم تكـن وصـا�ا العهـد القـد�م تختلـف الله لم یتغیر ولكن 

 ؟!!عن وصا�ا العهد الجدیـد فمـا فائـدة الفـداء الـذى تممـه السـید المسـ�ح علـى الصـلیب
ومــا فائــدة صــلب الســید المســ�ح؟!! ومــا الــذى تغیــر فــى ح�ــاة ال�شــر�ة؟!.. ومــا فائــدة 

عامـل مثـل إنسـان العهـد الجدیـد، ووصـا�ا إذا كان كان إنسـان العهـد القـد�م �ُ  المعمود�ة؟!..
العهــد القــد�م هــى نفســها وصــا�ا العهــد الجدیــد، إذن مــا الــذى �كــون قــد قدمــه تجســد الســید 
المس�ح لل�شر�ة!! وماذا �كون معنى كلمته التى قالهـا �فمـه القـدوس "أتیـُت لتكـون لهـم ح�ـاة 

ل رســـالة بـــولس ) ومـــا معنـــى كـــالم الكتـــب  المقدســـة مثـــ١٠:١٠ول�كـــون لهـــم أفضـــل" (یـــو
كلكـم الـذین الرسول إلى أهل غالط�ة "ألنكم جم�عًا أبناء الله �اإل�مان �المس�ح �سوع، ألن 

) أى أنكم أبناء الله �اإل�مـان ولكـن ٢٧، ٢٦: ٣" (غلاعتمدتم �المس�ح قد ل�ستم المس�ح
ح"، كلكــم الــذین اعتمــدتم �المســ�ح قــد ل�ســتم المســ� ألنلــ�س فقــط اإل�مــان بــل فســرها �اآل�ــة "

ــدةإذن أخــذتم البنــوة فــى المعمود�ــة، وكــذلك "  إن كــان أحــد فــى المســ�ح فهــو خل�قــة جدی
) فكیــف تكــون خل�قــة ١٧: ٥كــو٢األشــ�اء العت�قــة قــد مضــت هــوذا الكــل قــد صــار جدیــدًا" (

جدیدة إذا كانت الوصا�ا هى نفس الوصـا�ا وٕاذا كـان العهـد القـد�م هـو نفـس العهـد الجدیـد، 
هـد القـد�م هـو إلـه قـاس، وٕالـه العهـد الجدیـد هـو إلـه المح�ـة  والحنـو فمن یزعمون أن إله الع

)؛ فهــذا تجــدیف ١٧:  ١والرحمــة، نقــول لهــم أن اللــه "لــ�س عنــده تغییــر وال ِظــل دوران" (�ــع
 على الله أن ُ�قال إن إله العهد الجدید غیر إله العهد القد�م.

بــل اإللــه الـذى �صــوره لنــا  وأصـحاب هــذا الــرأى غال�ـًا یــدعون أن لــ�س اللـه هــو الــذى تغیـر
العهد القد�م، أى أن ُكتَّاب العهد القـد�م والق�ـادات هـم الـذین كـانوا بهـذه القسـوة فأسـاءوا إلـى 
إلههم وصوروا اإلله بهذه الصورة التى فیها �أمر �الحرب و�القتـل و�ـالرجم ...، وهـذا الـرأى 

 منتشر فى مدارس نقد الكتاب.

 ٢ 



 عهد، وٕاله اإلعالن، وٕاله الخالصإله العهد القد�م هو هو إله ال
وُ�َحِفظُّون األطفال هذا  )٣٠: كانوا �قرأون من (أمیوجد نظام فى مدارس الیهودكان و 

 الحوار بلحن معین (أنشودة): 
سان ول�س لى فهم إنسان ولم أتعلم الحكمة ولم أعرف نإنى أبلد من كل إ"�قول المدرس: 

 ) ٢،٣: ٣٠معرفة القدوس" (أم
 )٤: ٣٠أم"؟ (من صعد إلى السماوات ونزل" التالمیذ:درس المثم �سأل 

 یهوة إلهنا العظ�م)فیردون جم�عًا: (
  )٤: ٣٠أم(من جمع الر�ح فى حفنت�ه"؟ المدرس: "
 یهوة إلهنا العظ�م)التالمیذ: (
 )٤: ٣٠أم( الم�اه فى ثوب"؟ رَّ من َص المدرس: "
 یهوة إلهنا العظ�م)التالمیذ: (
 )٤: ٣٠أم( ؟ "أطراف األرض من ثبت جم�عالمدرس: "
 یهوة إلهنا العظ�م)التالمیذ: (
 )٤: ٣٠أم( ؟ "ما اسمهالمدرس: "
 یهوة إلهنا العظ�م)التالمیذ: (
 )٤: ٣٠أم( ؟ "وما اسم ابنه إن عرفتالمدرس: "
  هذا سر �فوق العقول)التالمیذ: (

السر  ن فعًال هذاوقد أعجبنى هذا األمر، ألهذه كانت أنشودة تقال فى المدارس الیهود�ة، 
سیتضح فى مرحلة أخرى ستأتى وهى مرحلة إتمام الفداء، "لما جاء ملء الزمان  كان

أرسل الله ابنه مولودًا من امرأة مولودًا تحت الناموس ل�فتدى الذین تحت الناموس لننال 
 ).٤:٤التبنى" (غل

 

 الله لم یتغیر

 ٣ 



بل إتمام الفداء ودخولنا فى حالة ، لكن هل كان من الممكن قالله لم یتغیر على اإلطالق
العضو�ة فى الكن�سة جسد المس�ح، إذ نصیر أوالد الله �المعمود�ة؟.. هل كان من 

)؟ كیف س�طالبنا الله �مح�ة ٤٤: ٥الممكن أن ُتعَطى وص�ة "أحبوا أعداءكم" (مت
 األعداء قبل أن نأخذ الوالدة الجدیدة؟!

لجســد جســد هــو والمولــود مــن الــروح هــو روح" عمل�ــًا هــذا أمــر مســتحیل ألن "المولــود مــن ا
)  لذلك قال السید المس�ح لن�قود�موس "إن كـان أحـد ال یولـد مـن المـاء والـروح ال ٦: ٣(یو

) أى أن اإلنسـان محتـاج أن یولـد مـن فـوق، و�الفـداء ٥: ٣�قدر أن یدخل ملكوت اللـه" (یـو
وق بواسـطة المـاء والـروح �ص�ح من الممكن أن ینـال اإلنسـان المـؤمن الـوالدة الجدیـد مـن فـ

 فى المعمود�ة.
 

 طب�عة إنسان العهد القد�م
لــم �كــن ممكنــًا أن �طالــب اللــه اإلنســان فــى العهــد القــد�م بوصــ�ة مح�ــة العــدو، لكنــه أعطــاه 

)، أى كـان ٤٣: ٥وص�ة أقل منها كثیـرًا فـى مسـتواها: "تحـب قر��ـك وتـ�غض عـدوك" (مـت
، أما فى العهد الجدید و�عد أن ینـال اإلنسـان هذا أقصى ما �ستط�ع اإلنسان أن �صل إل�ه

 ) ).٤٤: ٥الوالدة من الله فى المعمود�ة قال السید المس�ح "أحبوا أعداءكم" (مت
كـــذلك عنـــدما ســـؤل الســـید المســـ�ح "لمـــاذا أوصـــى موســـى أن �عطـــى كتـــاب طـــالق فتطّلـــق" 

قــوا نســاءكم" )  أجــابهم: "إن موســى مــن أجــل قســاوة قلــو�كم أِذَن لكــم أن تطلِّ  ٧: ١٩(مــت
) أى أنه لم �قل أن الله هو الذى تغّیر عندما منع السید المس�ح الطالق ولكن ٨: ١٩(مت

قال إن السبب هو قساوة قلب اإلنسان. وفى العهد الجدید ُ�فتَرض تجدید الطب�عة، وأوضـح 
:  ٣ذلك أكثر حینما قال: "المولود من الجسـد جسـد هـو، والمولـود مـن الـروح هـو روح" (یـو

٦.( 
فلم �كن ممكنًا أن �منع الطالق فى ذلك الوقت، لكنه منع �عـض األمـور أ�ضـًا فـى حـدود  

المستطاع، فمثًال إذا طّلق رجل امرأته ثم تزوجها آخر ثم طّلقها الزوج الثانى، منع اللـه أن 
تعـــود للـــزوج األول؛ وتـــم تحـــر�م هـــذا األمـــر، أى أنـــه وضـــع �عـــض ضـــوا�ط فـــى العالقـــات 

 ٤ 



ود المســتطاع لإلنســان فــى العهــد القــد�م؛ كــذلك لــم �منــع وقتهــا تعــدد الزوج�ــة لكــن فــى حــد
)، وســبب الســماح بتعــدد الزوجــات ١٧: ٢٠الزوجــات لكــن قــال "ال تشــته امــرأة قر��ــك" (خــر

فى العهد القد�م هو كثرة وجود الحروب فى ذلـك العهـد، وفـى الحـروب ُ�فَقـد عـدد كبیـر مـن 
عـــدد الرجـــال والنســـاء الموجـــودین فـــى  الرجـــال وهـــذا یتســـبب فـــى عـــدم وجـــود تناســـب بـــین

المجتمــع، إلــى جــوار عــدم وجــود إمكان�ــة ح�ــاة البتول�ــة �معونــة الــروح القــدس لــدى الكثیــر�ن 
 مثلما هى فى العهد الجدید.

 

 الطب�عة الجدیدة فى العهد الجدید
) ٩: ٥أمــا المســ�ح�ة فجــاءت تقــول "طــو�ى لصــانعى الســالم ألنهــم أبنــاء اللــه یــدعون" (مــت

قد تغّیر، مادام یوجد سالم �ال حروب؛ فس�كون عدد الرجال مساو�ًا لعـدد النسـاء،  فالوضع
فــال داعــى إذن لتعــدد الزوجــات. وكــذلك أصــ�ح یوجــد طر�ــق آخــر وهــو طر�ــق الرهبنــة أو 

) مثلمـا قـال السـید ٣٨: ٧كـو١البتول�ة "من زوج فحسـنًا �فعـل ومـن ال یـزوج �فعـل أحسـن" (
هم ألجل ملكوت السماوات من استطاع أن �قبل فل�قبل" المس�ح "یوجد خص�ان خصوا أنفس

)، إذن أصـــ�ح الـــ�عض �ســـتط�ع أن �ســـتغنى عـــن الـــزواج ولد�ـــه الفرصـــة أن ١٢: ١٩(مـــت
 �ع�ش و�تمتع بتقد�س الجسد والروح فى مح�ة المس�ح.

ففى العهد الجدیـد حتـى لـو حـدثت حـرب وُقتـل فیهـا رجـال أكثـر مـن النسـاء لسـبب أو آخـر 
ارجــًا عــن إرادتهــم.. فمــثًال فرعــون فــى وقــت مــن األوقــات أمــر �قتــل كــل حتــى ولــو كــان خ

الذكور... فلو ُفِرض وشعب من الشعوب المس�ح�ة تعرض لهذا الوضع هل سنسمح بتعدد 
الزوجــات؟! �ــالط�ع ال... بــل ســنجد اآل�ــة التــى تقــول "یوجــد خصــ�ان خصــوا أنفســهم ألجــل 

) وكـذلك: "ال یـدعكم تجر�ـون ١٢: ١٩تملكوت السماوات من استطاع أن �قبل فل�قبل" (مـ
: ١٠كـو١فوق ما تستط�عون بل سیجعل مع التجر�ـة أ�ضـًا المنفـذ لتسـتط�عوا أن تحتملـوا" (

) فلو ر�نا سمح أن نصف الرجال مثًال ُ�قَتلوا ... س�عطى لعـدد كبیـر مـن النسـاء القـدرة ١٣
خاصـة مـن اللـه الواحـد على ح�اة البتول�ة ألن بولس الرسول �قول: "كـل واحـد لـه موهبتـه ال

)، فالوضع هنا یختلف عن العهد القد�م ألن هنا یوجـد عمـل ٧:٧كو١هكذا واآلخر هكذا" (

 ٥ 



 ٦ 

الــوالدة الجدیــدة ومعونــة الــروح القــدس "أمــا تعلمــون أنكــم ه�كــل اللــه وروح اللــه �ســكن فــ�كم" 
 ).١٦:  ٣كو١(

م فكـرة أن العهـد الجدیـد فالح�اة المس�ح�ة بها مفاه�م كثیرة جدًا تحل أ�ـة عراقیـل توضـع أمـا
 هو عهد النعمة وأن الوص�ة البد أن تتناسب مع سمو هذا العهد الجدید.      

ففى العهد القد�م حیث اإلنسان المولود حسب الجسد من الصعب جدًا أن نكّلمـه عـن ح�ـاة 
 ) وعدم١٤: ٢٠البتول�ة والزهد فى الزواج.. من الممكن أن نطال�ه �عدم الزنا "ال تزن" (خر

اشتهاء امرأة قر��ـه؛ لكـن مـن الصـعب أن نطال�ـه �ح�ـاة البتول�ـة أو الرهبنـة. لكـن فـى العهـد 
الجدید عندما قال السید المس�ح لتالمیذه: "إن الذى خلق من البدء خلقهما ذكرًا وأنثى وقال 

) إذًا ١(جســدًا واحــدًا مـن أجــل هـذا یتــرك الرجــل أ�ـاه وأمــه و�لتصــق �امراتـه و�كــون االثنــان 
) فهذا هو ٦-٤: ١٩" (متفالذى جمعه الله ال �فرقه إنسانا �عد اثنین بل جسد واحد ل�س

تكمیـل الوصـ�ة، ولـذلك قیــل عـن سـر الـزواج: "هــذا السـر عظـ�م ولكننـى أنــا أقـول مـن نحــو 
)، ألنـــه �ســـتمد عظمتـــه مـــن أنـــه علـــى مثـــال اتحـــاد المســـ�ح ٣٢: ٥المســـ�ح والكن�ســـة" (أف

اءكم كمـا أحـب المسـ�ح أ�ضـًا الكن�سـة وأسـلم نفسـه ألجلهـا" �الكن�سة "أیها الرجـال أحبـوا نسـ
 ).٢٥: ٥(أف

 

 واهب العهد الجدید فائقة للطب�عةم
 كیف �طالب الله اإلنسان �شىء وهو ل�س لد�ه اإلمكان�ة لتنفیذه أصًال!!

طول أناة، لطـف، صـالح، إ�مـان،  مح�ة، فرح، سالم،فالكتاب �قول: "أما ثمر الروح فهو 
و�قول السید المس�ح: ثمار الروح القدس. ) فكل هذه من ٢٣، ٢٢: ٥(غل" وداعة، تعفف

لم يقـل شخصـاً واحـداً بـل جسـداً واحـداً ألن لـو شخصـاً واحـداً فكيـف سـيكون الحـب بينهمـا! ولـم يقـل أيضـاً روحـاً واحـداً. أمـا جماعـة  )١ 
بمعنـى أن روحـان قـد التصـقتا ببعضـهما وكونتـا روحـاً واحـداً. أمـا مـن ناحيـة المؤمنين كقلب واحد وفكر واحد ... فهـذا بـالمعنى العـام ولـيس 

الجسد فنقول فى صالة اإلكليل {ثبت اتصالهما} ففكرة الجسد الواحد موجودة حتى أن بولس الرسول يقول: "من التصق بزانية هو جسد 
ك وبـين الـزواج هـو فـى بقيـة كـالم السـيد المسـيح "فالـذى ) ولكـن الفـرق بـين ذلـ١٦: ٦كـو١واحد ألنه يقـول يكـون االثنـان جسـداً واحـداً" (

جمعه الله ال يفرقه إنسان" إذاً مفهوم الجسد الواحد فى أى زواج هو موجود، وحتى فى الزنا موجـود، ولكـن الفـرق هـو فـى كلمـة "مـا جمعـه 
ا ألن لــم يتممــه أب كــاهن لينطبــق عليــه عبــارة "مــا أن الــزواج الُعرفــى هــو زنــ -أطــال الــرب حياتــه-اللــه" مثلمــا قــال قداســة البابــا شــنودة الثالــث 

 جمعه الله".    

                                                 



كـذلك �قـول القـد�س  )٢٢: ١٦" (یـووال ینـزع أحـد فـرحكم مـنكم"سأراكم أ�ضًا فتفرح قلـو�كم 
فهــذه مواهــب ) ٤:٤كــل حــین وأقــول أ�ضــًا افرحــوا" (فــى افرحــوا فــى الــرببــولس الرســول: "

 .فائقة للطب�عة
مــــن أیـــن �ـــأتى بهــــذه اإلمكان�ـــة إن لــــم �أخـــذ الــــوالدة كیـــف �حـــب اإلنســــان عـــدوه، و 

...و�كـون خل�قـة جدیـدة وابـن اللـه، ولـ�س ذلـك فقـط بـل أ�ضـًا والـروح القـدس �سـكن الجدیدة
ف�ه و�ثمر ف�ه من ثمار الروح...فهل كل هذا سنطل�ه من شعب العهد القد�م؟! كیف �كـون 

 هذا!!!
دت داود بــن �ســى رجــًال حســب قلبــى" فحتــى داود النبــى مــثًال الــذى �قــول الــرب عنــه: "وجــ

) .. كـان متزوجـًا مـن أكثـر مـن زوجـة وكـان رجـل حـرب، لـذلك عنـدما أراد أن ٢٢: ١٣(أع
یبنى اله�كل قال له الله لست أنت الذى تبن�ه ألنك رجل دماء لكن الـذى یبنـى اله�كـل هـو 

إلــىَّ كــالم  ابنــك الــذى �ــأتى �عــدك "قــد كــان فــى قلبــى أن أبنــى بیتــًا الســم الــرب إلهــى فكــان
الرب قائًال قد سـفكَت دمـًا كثیـرًا وعملـَت حرو�ـًا عظ�مـة فـال تبنـى بیتـًا السـمى ألنـك سـفكت 
دماء كثیرة علـى األرض أمـامى هـوذا یولـد لـك ابـن �كـون صـاحب راحـة وأر�حـه مـن جم�ـع 
أعدائــه حوال�ــه ألن اســمه �كــون ســل�مان فاجعــل ســالمًا وســكینة فــى إســرائیل فــى أ�امــه هــو 

ًا السمى وهو �كون لى ابنًا وأنا له أ�ـًا وأثبـت كرسـى ملكـه علـى إسـرائیل إلـى األبـد یبنى بیت
)؛ وهـــذا كـــان رمـــزًا إلـــى أن العهـــد القـــد�م �مـــا ف�ـــه مـــن حـــروب ودمـــاء ال ١٠-٧: ٢٢أخ١(

�صلح ألن �كون هو الذى یبنـى بیـت الـرب الـذى یرمـز إلـى رئـ�س السـالم الـذى هـو السـید 
نــك هــو الــذى یبنــى البیــت كــان �قصــد أساســًا الســید المســ�ح المســ�ح، فعنــدما قــال لــه أن اب

ول�س سل�مان، وهذه اإلشارة واضـحة جـدًا فـى هـذا الجـزء مـن الكتـاب المقـدس، ولـذلك عنـد 
م�ــارك اآلتــى �اســم  أوصــنا البــن داوداســتق�الهم الســید المســ�ح وهــو داخــل أورشــل�م قــالوا: "

م�اركـة مملكـة اآلتـى �اسـم الـرب  )، "أوصـنا م�ـارك٩: ٢١الرب أوصنا فـى األعـالى" (مـت
 ). ٩،١٠: ١١اآلت�ة �اسم الرب" (مر أبینا داود

إذن لكى �عطینا الله وصا�ا العهد الجدید كان البد أن �عطینـا أوًال اإلمكان�ـة التـى ننفـذها 
 بها .. فهل الله هو الذى تغیر!! أم اإلنسان هو الذى أخذ النعمة!!

 

 ٧ 



 هل یوجد ما �سمى �الحرب المقدسة 
بــل مــن لطمــك علــى خــدك األ�مــن فحــول لــه اآلخــر  ال تقــاوموا الشــرقــال الســید المســ�ح "

ــالحرب المقدســة فــى المســ�ح�ة، ٣٩: ٥أ�ضــًا" (مــت ــادون � )، ونســمع اآلن عــن الــ�عض ین
فهــل ســنوافق نحــن علیهــا؟! والــ�عض فــى الغــرب اآلن �قولــون نحــن نــدخل للصــالة ونخــرج 

قــد�م �ــالحروب الصــلیب�ة، ونحــن ال نوافــق علــى �قــرارات الحــرب، الــ�عض قــد أســماها فــى ال
 -أطـال الـرب ح�اتـه – وقداسة ال�ا�ا شنودة الثالـثهذه التسم�ة بل اسمها حرب الفرنجة، 

، فـال یلیـق أن تسـمى الحـروب إن الصلیب هـو عالمـة الفـداء ولـ�س عالمـة العـداء}قال {
 فى المفهوم المس�حى؟  Holy War�أنها صلیب�ة، ... وال یوجد ما �سمى �الحرب المقدسة 

الســید المســ�ح قــال "ال تقــاوموا الشــر" قالهــا �صــ�غة الجمــع، ألن الــ�عض �فهمــون مفهومـــًا 
خطــًأ و�قولــون مــن الممكــن أن أتنــازل عــن حقــى الشخصــى ولكــن لــ�س عــن حــق الجماعــة، 
أى إن ُوِجد خطر على الجماعة أحارب، لكـن لـو شـئ یخصـنى شخصـ�ًا سأضـحى بنفسـى 

خــر، وفــى هــذا المفهــوم الخــاطئ تتقســم الوصــ�ة وتوجــد خطــورة مــن تقســ�م أو أدیــر الخــد اآل
 الوص�ة. 

ســر �قــاء المســ�ح�ة فــى مصــر أن الكن�ســة المقدســة التــى قــال عنهــا أشــع�اء النبــى "م�ــارك 
) قــد عاشــت الوصــ�ة، لكــن �عــض �ــالد أخــرى مســ�ح�ة دخلــت ٢٥: ١٩شـعبى مصــر" (أش

وب، فالبـد أن نفهـم أن وصـ�ة السـید فى حروب طاحنة وتعرضـت لإل�ـادة �سـبب هـذه الحـر 
المســ�ح واضــحة جــدًا وتــدعو إلــى الســالم وقال"هــا أنــا أرســلكم كغــنم فــى وســط ذئــاب فكونــوا 

 ) فهو �طلب منا حكمة ول�س عنفًا.١٦: ١٠حكماء كالح�ات و�سطاء كالحمام" (مت
كمـال قبـل الله إذن لم یتغیر..فهو �كره الخط�ة، لكن ال �ستط�ع أن یلزم اإلنسان بوصا�ا ال

أن �عط�ه النعمة الُمَخلِّصة الُمحی�ة، والوالدة الجدیدة، سكنى الروح القدس فى داخله وق�ادة 
 الروح القدس له.

لذلك نقول �اختصار إنه لو كانت وصا�ا العهد القد�م هى نفسها وصا�ا العهد الجدید 
الم؟ وماذا تكون فما ق�مة تجّسد الله الكلمة وتقد�م نفسه ذب�حة على الصلیب لفداء الع

 ال�شر�ة قد استفادت إن �قیت الوص�ة كما هى؟!.

 ٨ 



أمــا مــن ناح�ــة التفاصــیل فقــد أوضــحنا أن شــعب العهــد القــد�م كــان �عــ�ش حســب الجســد، 
فأقصى ما كانوا �ستط�عونه هو أن یدافعوا عن أنفسهم وعن ك�انهم بواسـطة السـیف، لكننـا 

 ). ١٧: ٦الذى هو كلمة الله" (أف فى العهد الجدید ندافع عن ك�اننا "�سیف الروح
فى العهد القد�م كانوا یدافعون عن ك�انهم �الحروب والله كان �ساعدهم فى حرو�هم عنـدما 
�ســـلكون فـــى وصـــا�اه. وكـــان �عطـــیهم النصـــرة علـــى أعـــدائهم مهمـــا كـــان عـــدم التكـــافؤ بـــین 

صـة سـقوط جماعة الله والوثنیین الـداخلین معهـم فـى الحـرب. ولعـل خیـر دلیـل علـى ذلـك ق
)، وكــذلك قصـة عبـور ال�حـر األحمــر ٦أسـوار أر�حـا والعمـل اإلعجـازى الــذى تـم فیهـا (�ـش

)، فالله كـان �حـامى ١٤ونجاتهم من ج�ش فرعون ومرك�اته كان أ�ضًا عمالً  إعجاز�ًا (خر
عــنهم ســواء فــى حــرو�هم أو فــى هــرو�هم مــن عــدوهم أو فــى هجــومهم..فى جم�ــع األحــوال 

هــا كانــت الجماعــة التــى ســ�أتى منهــا الســید المســ�ح، والتــى ســتحفظ كــان اللــه �ســاعدهم ألن
 شر�عة موسى، وهم الذین س�ق�مون ع�ادة الله إلى مجيء الرب �سوع المس�ح المخّلص.

 

 الهجوم على العهد القد�م
ِفكرة إله العهد القد�م، وٕاله العهد الجدید؛ هذه اخترعها هنا شخص فى مصر نتیجة قراءاته 

دكتور لمعى عشم الله فـى كتـاب أصـدره هـاجم ف�ـه الكتـاب المقـدس خاصـة  األجنب�ة اسمه
فى العهد القد�م، ولألسف قّدمت لـه مقدمـة الكتـاب وقتهـا الـدكتورة إیـر�س حبیـب المصـرى؛ 
وفى مقدمتها هاجمت العهد القد�م وقالت [إذا كانت شر�عة العهد القد�م هى شر�عة الغاب؛ 

 ..فهل �مكن أن تكون وح�ًا إله�ًا؟]
هذا بخالف الهجوم الـذى بـداخل هـذا الكتـاب؛ ومـن أمثلتـه [كیـف نوافـق علـى فكـرة الهجـوم 
علــى فرعــون ومرك�اتــه.. وقصــة غــرق فرعــون وج�شــه فــى ال�حــر األحمــر.. البــد أن نكــون 

 وطنیین ومتحمسین للج�ش المصرى..].. 
 

 الرد على هذا الهجوم ال�اطل
ها الــ�عض؛ ألن هــؤالء المصــر�ون وقتئــذ كــل هــذا الهجــوم ال�اطــل هــو خلــط األمــور ب�عضــ

كــانوا أناســًا وثنیــین لــ�س لنــا شــأن بهــم. فهــل نحــن نــتحمس ألنــاس أرادوا أن یجبــروا شــعب 
 ٩ 



إســـرائیل علـــى عـــدم ع�ـــادة اللـــه إذ صـــرخ الشـــعب إلـــى فرعـــون لـــ�طلقهم فـــى البر�ـــة ل�عبـــدوا 
 الله؟!.

ر وال ُنـدِخل األوراق فـى طالما أن المصر�ون فى ذلك الوقت كانوا وثنیـین؛ فـال نخلـط األمـو 
 �عضها.. فهم یر�دون بهذا الكتاب أن ُیدخلوا القوم�ة فى الدین..

نحن نعتز �مصر فى مواقف أخرى ول�س �كالمهم ال�اطل هذا.. مكتـوب فـى سـفر أشـع�اء 
"وحــى مــن جهــة مصــر هــوذا الــرب راكــب علــى ســحا�ة ســر�عة وقــادم إلــى مصــر؛ فترتجــف 

مصـر داخلهـا.. فـى ذلـك الیـوم �كـون مـذ�ح للـرب فـى أوثان مصر مـن وجهـه و�ـذوب قلـب 
وسط أرض مصر وعمود للرب عنـد تخمهـا.. فُ�عـرف الـرب فـى مصـر و�عـرف المصـر�ون 

، ١: ١٩الرب فى ذلك الیوم، و�قدمون ذب�حة وتقدمة، و�نذرون للرب نذرًا و�وفـون �ـه" (أش
فـى ذلـك الیـوم ) كل هذا فخـر لنـا واعتـزاز �ـأرض مصـر ثـم �كمـل الكتـاب و�قـول "٢١، ١٩

بهــا ی�ــارك رب الجنــود قــائًال م�ــارك  .�كــون إســرائیل ثلثــًا لمصــر وألشــور بركــة فــى األرض
) �معنــى أن الیهــود ٢٥، ٢٤: ١٩شــعبى مصــر وعمــل یــدى أشــور ومیراثــى إســرائیل" (أش

العصاه الذین صلبوا السید المس�ح وأزعجـوا العـالم كلـه �عصـ�انهم، سـ�أتى یـوم �قـدمون ف�ـه 
 �ة و�خضعون لمشیئة ر�نا؛ و�نطبق علیهم كلمة "میراثى إسرائیل".. الندم والتو 

وكمـــا قـــال معلمنـــا بـــولس الرســـول "وأشـــع�اء �صـــرخ مـــن جهـــة إســـرائیل وٕان كـــان عـــدد بنـــى 
).. وقــال القــد�س بــولس الرســول أ�ضــًا ٢٧: ٩إســرائیل كرمــل ال�حــر فال�ق�ــة ســتخلص" (رو

لئال تكونوا عند أنفسكم حكماء أن القساوة  "فإنى لست أر�د أیها االخوة أن تجهلوا هذا السر
قـــد حصـــلت جزئ�ـــًا إلســـرائیل إلـــى أن یـــدخل ملـــؤ األمـــم. وهكـــذا ســـیخلص جم�ـــع إســـرائیل" 

).. هــذا ســ�حدث قبــل نها�ـــة العــالم عنــدما یتو�ـــون.. یتو�ــون عــن ســـفك ٢٦، ٢٥: ١١(رو
ا الیــوم.. الــدماء.. یتو�ــون عــن شــرهم.. یتو�ــون عــن ســفك دم المســ�ح الــذى تحّملــوه إلــى هــذ

یتو�ــون عــن رفضــهم للســید المســ�ح وعــدم إ�مــانهم �ــه.. فعنــدما �قــدمون هــذه التو�ــة �أكملهــا 
�صیر فى هذا الوقت إسرائیل ثلثًا لمصر وآلشور و�كون هنـاك سـالم بیـنهم و�ـه ی�ـارك رب 

 الجنود قائًال م�ارك شعبى مصر..
 

 ١٠ 



 إسرائیل فى رأى المس�ح�ة 
 -أطال الرب ح�اته  –قال قداسة ال�ا�ا شنودة الثالث  نحن ضد التعصب اإلسرائیلى.. وقد

محاضرة رائعة جدًا فى نقا�ة الصحفیین، تط�عها مصلحة االستعالمات المصـر�ة �اسـتمرار 
كلمــا تنفــذ؛ �عنــوان "إســرائیل فــى رأى المســ�ح�ة".. أثبــت فیهــا مــن الكتــاب المقــدس أن كــل 

يء الســید المســ�ح؛ وتُخــص دخــول البركــات والوعــود التــى قیلــت إلســرائیل؛ قیلــت قبــل مجــ
 إسرائیل فى اإل�مان �المس�ح.

ولذلك الوعد �األرض هو فى الحق�قـة الوعـد �ـالخالص األبـدى؛ لـذلك �قـول الـرب فـى سـفر 
الرؤ�ــا "هــا أنــا أصــنع كــل شــئ جدیــدًا. وقــال لــى اكتــب فــإن هــذه األقــوال صــادقة وأمینــة" 

ولكننــا �حســب وعـده ننتظــر ســماوات جدیــدة ).. و�قـول القــد�س �طــرس الرسـول "٥: ٢١(رؤ
 )..١٣: ٣�ط٢وأرضًا جدیدة �سكن فیها البر"  (

 

 هجوم معاصر على المس�ح�ة
 ) كتب فى كتاب له: محمد علي سالمةأحد الُكتَّاب المعاصر�ن (وهو السید 

 

فى كـل هـذه  إذا كان الله قد أراد أن یخلص ال�شر�ة فلماذا انتظر خمسة آالف سنة لكى یخلصهم، وهل كان
 الخمسة آالف سنة ال یهمه أمر ال�شر لكى تصطلح الرحمة مع العدل وُتَحل المشكلة!   

 

: إن اللــه كــان یجهــز ال�شــر�ة للعمــل الخالصــى، كمــا أنــه لــم یهمــل وللــرد علــى ذلــك نقــول
الــذین رقــدوا علـــى رجــاء الخـــالص، إذ �قــول الكتـــاب أنــه: "ذهـــب فكــرز لـــألرواح التــى فـــى 

)، معنـى ذلـك أن الـذین رقـدوا قبـل المسـ�ح وكـانوا منتظـر�ن الخـالص ١٩: ٣�ط١السجن" (
 نزل لهم السید المس�ح فى الجح�م ونقلهم إلى الفردوس. 

 

و�قــول أ�ضــًا: لمــاذا یوجــد فــى العهــد الجدیــد معمود�ــة؟ ومــاذا عــن الــذین لــم �عتمــدوا مــن العهــد القــد�م وكیــف 
كـــان أحـــد ال یولـــد مـــن المـــاء والـــروح ال �قـــدر أن یـــدخل ســـ�أخذون الطب�عـــة الجدیـــدة، ألن الكتـــاب �قـــول "إن 

 )٥:  ٣ملكوت الله" (یو
 

فـى هـذه اآل�ـة هـو یـتكلم عـن العهـد الجدیـد، ولكـن عمومـًا نحـن فـى وللرد على ذلك نقول: 
المعمود�ـة نمــوت مـع المســ�ح ونتحـد معــه �شــ�ه موتـه "ألنــه إن كنـا قــد صـرنا متحــدین معــه 

 ١١ 



المین هذا أن إنساننا العتیـق قـد صـلب معـه لی�طـل جسـد �ش�ه موته نصیر أ�ضًا �ق�امته ع
) فـنحن ُنـدَفن معـه فـى المعمود�ـة ٦، ٥: ٦الخط�ة كى ال نعود نستعبد أ�ضـًا للخط�ـة" (رو

للمـوت، أمــا عــن قد�ســى العهــد القـد�م الــذین رقــدوا علــى رجــاء، مثـل إبــراه�م مــثًال فبــدًال مــن 
هــو الــذى ُدِفــن معــه، ونــزل إلــى الجحــ�م،  ُیــدَفن مــع المســ�ح فــى المعمود�ــة.. الســید المســ�ح

وظل ثالثة أ�ام بـین صـل�ه وق�امتـه (علـى مثـال الـثالث غطسـات فـى المعمود�ـة علـى اسـم 
الثالوث) ففى المعمود�ة نحن الذین ُندَفن معه ونغطس وُ�صَلب إنساننا العتیق �عمل الروح 

سـواء -رجـاء الخـالص  القدس، وأمـا �النسـ�ة لقد�سـى العهـد القـد�م والشـعب الـذى رقـد علـى
من نسل إسرائیل أو من أى شعب آخر مثل أهل نینوى أو ملكى صادق أو غیره فهؤالء لم 
�كونـوا مـن نسـل ابـراه�م ولكـن كـانوا یؤمنـون �اإللـه الحق�قـى، أو آمنـوا �ـه مثـل أهـل الســفینة 

هـو  فكل هؤالء عندما نزل المسـ�ح إلـیهم فبـدًال مـن أن �غطسـوا معـه مثلنـا -فى سفر یونان
الـــذى غطـــس كـــى �حضـــرهم؛ وفـــى یـــوم ق�امتـــه مـــن بـــین األمـــوات �قـــول الكتـــاب: "والقبـــور 
تفتحـــت وقـــام كثیـــر مـــن أجســـاد القد�ســـین الراقـــدین وخرجـــوا مـــن القبـــور �عـــد ق�امتـــه ودخلـــوا 

)، إذًا اشتركوا مع المس�ح أ�ضـًا فـى ٥٣، ٥٢: ٢٧المدینة المقدسة وظهروا لكثیر�ن" (مت 
 ه موته واتحدوا معه فى ق�امته.ق�امته اتحدوا معه �ش�

الله كان یجهز كل هذه الرموز والنبوات؛ مثل فلك نوح رمز للمعمود�ة، ذب�حة أبینا إبـراه�م 
البنــه اســحق رمــز للصــلیب، عبــور الشــعب لل�حــر األحمــر "جمــ�عهم اعتمــدوا لموســى فــى 

�ح قــد )، وكــذلك عیــد الفصــح "ألن فصــحنا أ�ضــًا المســ٢:  ١٠كــو١الســحا�ة وفــى ال�حــر" (
)، كل هذه األمور كانت رموز وتجهیـز، فقـد ظـل الكتـاب المقـدس ٧:  ٥كو١ُذِ�َح ألجلنا" (

ســنة مــن آدم  ٤٠٠٠ســنة ولكنــه كتــب أحـداثًا طولهــا ال �قــل عــن  ١٦٠٠ُ�كتـب علــى مــدى 
 إلى المس�ح.

 

 معنى الرحمة والعدل تالق�ا
�لـــة لـــم تســـتطع رحمتـــه وعدلـــه أن ) و�قـــول: هـــل كـــل هـــذه الســـنین الطو محمـــد علـــي ســـالمةیـــتهكم الكاتـــب (
 �صطلحا معًا؟

 

 ١٢ 



نحن لم نقل أن رحمته وعدلـه اصطلحا، بل �قول المزمـور "الرحمـة والحـق التق�ـا البـر  الرد:
) لــ�س معناهــا اصــطلحا ولكــن معناهــا أُعلنــا فــى وقــت واحــد ١٠: ٨٥والســالم تالثمــا"  (مــز

ما دفـع السـید المسـ�ح الـدین، فـى القصـاص فـى الكفـارة عنـد ُأعلنت عدالة اللهوعمال معـًا؛ 
فى أنه "هكذا أحب الله العالم حتى بـذل ابنـه الوحیـد لكـى ال یهلـك كـل مـن  وُأعلنت محبته

 ). ١٦:  ٣یؤمن �ه بل تكون له الح�اة األبد�ة" (یو
فكــل هــذه الرمــوز والنبــوات علــى مــدى األج�ــال، ومــع ذلــك �قــول إشــع�اء النبــى "مــن صــدق 

)، فكثیــرون إلــى اآلن �ســتكثرون علــى اللــه ١:  ٥٣لــرب" (إشخبرنــا ولمــن اســتعلنت ذراع ا
أن یتجسد وأن ُ�صـَلب، مـع أن إشـع�اء النبـى قـال: "رجـل أوجـاع ومختبـر الحـزن ... الـرب 
وضع عل�ه إثم جم�عنـا ... كشـاة تسـاق إلـى الـذ�ح ... أمـا الـرب فسـر �ـأن �سـحقه �ـالحزن 

أ�ضــًا "هــا العــذراء تحبــل وتلــد  )، وقــال١٠، ٧، ٦، ٣: ٥٣أن جعــل نفســه ذب�حــة إثــم" (إش
)، كـذلك داود النبـى �قـول: "فـى عطشـى �سـقوننى ١٤: ٧ابنا وتـدعو اسـمه عمانوئیـل" (إش

) وأ�ضــــًا: "ثقبــــوا یــــدىَّ ورجلــــىَّ ُأحصــــى كــــل عظــــامى وهــــم ینظــــرون ٢١: ٦٩خــــًال"  (مــــز
 ).١٨-١٦: ٢٢و�تفرسون فىَّ �قسمون ث�ابى بینهم وعلى ل�اسى �قترعون" (مز

یــز كــان...ولو لــم یجهــز اللــه كــل هــذا َمــن كــان س�صــدق؟ ومــع كــل هــذا قــال كــل هــذا تجه
إشع�اء "من صدق خبرنا ولمـن اسـتعلنت ذراع الـرب"؛ ونقـول لهـذا الكاتـب الـذى یـتهكم: إذا 

ــز للتجســد والخــالص لمــدة  ســنة وأنــت مــع ذلــك لــم تقتنــع �عــد وٕالــى  ٥٠٠٠كــان اللــه قــد جهَّ
العالم إلى هذه الدرجة، فماذا ُ�عَمل لكرمى وأنـا لـم اآلن ال تر�د أن تصدق أن الله قد أحب 

 أعمله.
"مبنیـین علـى أسـاس الرسـل  العهد القد�م هو األساس الـذى بنـى عل�ـه العهـد الجدیـدإذن 

)، فــنحن كمســ�حیین یهمنــا جــدًا ٢٠: ٢واألنب�ــاء و�ســوع المســ�ح نفســه حجــر الزاو�ــة" (أف
د المسـ�ح كـان �قـول دائمـًا "سـیتم كـل مـا هـو العهد القد�م إلث�ات الد�انة المس�ح�ة ألن السی

)، "ین�غـى أن یـتم فـىَّ أ�ضـًا هـذا المكتـوب" ٣١: ١٨مكتوب �األنب�اء عن ابن اإلنسـان" (لـو
)، "البـــد أن یـــتم جم�ـــع مـــا هـــو مكتـــوب عنـــى فـــى نـــاموس موســـى واألنب�ـــاء ٣٧:  ٢٢(لـــو

یــتم مــا قیــل بإشــع�اء  )، واإلنجیلیــین كثیــرًا مــا كــانوا �قولــون: "لكــى٤٤: ٢٤والمزامیــر" (لــو

 ١٣ 



)، كــل هــذه األمــور هــى أحــد الركــائز األساســ�ة فــى إث�ــات ١٤:  ٤النبــى القائــل..."  (مــت
صــدق الد�انــة المســ�ح�ة؛ ألن مــن الممكــن أن �ــأتى أى شــخص و�قــول أنــه مخلــص العــالم 
مثل (سیدهاتا جوتاما) أى بوذا فقد إدعى أنه مخلـص العـالم، لكـن هـل أى شـخص سـ�قول 

عالم سنصدقه!! ومـا هـو اإلث�ـات والـدلیل الـذى معـه؟ ... السـید المسـ�ح معـه أنه مخلص ال
 سنة �اللغتین العبر�ة واآلرام�ة. ١٦٠٠وثائق س�قته وُكتبت على مدى 

المس�ح�ة تمتاز على كل أد�ان العالم �أن كل ما ورد فیها من أمـور أساسـ�ة قـد سـبق فأن�ـأ 
ط ولكـن أ�ضـًا �األحـداث، مثـل ذب�حـة أبینـا الله �ه فـى الكتـب المقدسـة، ولـ�س �الكلمـات فقـ

 إبراه�م.
 

 العقو�ات فى العهد الجدید
�قــول أصــحاب نظر�ــة إلــه العهــد القــد�م وٕالــه العهــد الجدیــد؛ إن العقو�ــات فــى العهــد القــد�م 
كانــت عقو�ـــات صـــع�ة وأمـــا العهـــد الجدیـــد فهــو عهـــد النعمـــة والرحمـــة والخـــالص، وٕان إلـــه 

وٕالــه العهــد القــد�م هــو إلــه قــاٍس.. نحــن نــرفض هــذه النظر�ــة العهــد الجدیــد هــو إلــه حنــون، 
أصـًال ألنـه هــو إلـه واحــد؛ اإللـه المثلــث األقـان�م الــذى أعلـن �صــورة واضـحة عــن نفسـه فــى 
الظهور المحیـى الـذى البنـه الوحیـد ر�نـا وٕالهنـا ومخلصـنا �سـوع المسـ�ح. ونقـول عـن السـید 

 لینا �معرفة الروح القدس.المس�ح أنه هو الذى أظهر لنا نور اآلب وأنعم ع
ولكـن فلنــَر معــًا قائمــة �العقو�ــات التــى ُذكــرت فــى العهــد الجدیــد ومنهــا ســنجد أنهــا أشــد ممــا 
ُذكر فى العهد القد�م، ألن اإلله الحنون فى العهد الجدید هو نفسه إله مخیـف وُمرعـب فـى 

 یوم الدینونة للخطاة غیر التائبین وغیر المؤمنین:  
  من خالف ناموس موسى فعلى شاهدین أو ثالثة شهود �موت بدون قال بولس الرسول"

تظنون إنه ُ�حسب مستحقًا من داس ابـن اللـه وحسـب دم العهـد الـذى  . فكم عقا�ًا أشررأفة
 ) "كم عقا�ًا أشر".٢٩، ٢٨: ١٠ُقّدس �ه دنسًا وازدرى بروح النعمة" (عب

  قــول الــرب وأ�ضــًا الــرب  ى لــى االنتقــام أنــا أجــاز و�كمــل و�قــول "فإننــا نعــرف الــذى قــال�
 ).٣١، ٣٠: ١٠" (عبمخیف هو الوقوع فى یدى الله الحىیدین شع�ه. 

 ١٤ 



  ُتذخر لنفسك غض�ًا فى یوم الغضـب و�قول أ�ضًا "من أجل قساوتك وقل�ك غیر التائب
 ).٥: ٢" (روواستعالن دینونة الله العادلة

  فســیروا  كــل واحــدحســب عمــل  الــذى �حكــم �غیــر محا�ــاةو�قــول "وٕان كنــتم تــدعون أ�ــًا
 ).١٧: ١�ط١" (زمان غر�تكم بخوف

إذن البد لمن �سلك فى الخط�ة اآلن أن �كون مرتعـب أكثـر مـن شـعب إسـرائیل ألنـه �قـول 
"إن كنــتم تــدعون أ�ــًا الــذى �حكــم �غیــر محا�ــاة" والســید المســ�ح �قــول "وأمــا ذلــك العبــد الــذى 

ب كثیرًا، ولكن الذى ال �علم و�فعـل �علم إرادة سیده وال �ستعد وال �فعل �حسب إرادته ف�ضر 
مــا �ســتحق ضــر�ات �ضــرب قلــ�ًال، فكــل مــن أعطــى كثیــرًا ُ�طَلــب منــه كثیــر ومــن یودعونــه 

 ). ٤٧،٤٨:  ١٢كثیرًا �طالبونه �أكثر" (لو
 "٢٩: ١٢" (عبألن إلهنا نار آكلة.( 
  عنـــدما یجـــئ الســـید المســـ�ح فـــى یـــوم الدینونـــة، ســـ�قول األشـــرار للج�ـــال "اســـقطى علینـــا

 ). ٣٠: ٢٣ولآلكام غطینا" (لو
  وهــم �قولــون للج�ــال والصــخور اســقطى علینــا واخفینــا عــن وجــه الجــالس علــى العــرش"

: ٦" (رؤیـوم غضــ�ه العظـ�م ومــن �سـتط�ع الوقــوف. ألنـه قـد جــاء وعـن غضـب الخــروف
١٧، ١٦ .( 

فالســید المســ�ح حمـــل اللــه الود�ـــع الحنــون المحــب للعشـــار�ن وللخطــاة �قـــول عنــه "غضـــب 
وف".. و"یــوم غضــ�ه العظــ�م". فكــل غضــب العهــد القــد�م ال �ســاوى شــئ إطالقــًا أمــام الخــر 

 غضب الخروف فى یوم مجیئه الثانى وأمام هذا المح�ط العظ�م (�حر الدینونة) 
  وأ�ضًا یوحنا عندما رآه فى ا لرؤ�ا (لئال �ظن أحـد أن هـذا الحـال مـع الخطـاة فقـط) قـال

سیف ماض ذو حـدین یخـرج مـن )، وأن "١٢: ١٩رؤ" (عیناه كلهیب نارفى سفر الرؤ�ا "
فوضـع یـده ال�منـى علـىَّ قـائًال لـى ال تخـف فمه ...  فلما رأیته سقطت عند رجل�ـه كمیـت 

 ).١٦،١٧: ١أنا هو األول واآلخر" (رؤ
فحتــى یوحنــا الــذى كــان یتكــئ علــى صــدره فــى أ�ــام تجســده حینمــا رآه فــى بهــاء مجــده لــم 

 �حتمل.

 ١٥ 



 ١٦ 

 �٥:  ٤كو١ا الظالم و�ظهر آراء القلوب" ("الرب الذى سینیر خفا.( 
  وســأعطى كــل واحــد مــنكم الــذى قــال عــن نفســه "إنــى أنــا هــو الفــاحص الكلــى والقلــوب

 ).٢٣: ٢" (رؤ�حسب أعماله
فــإن كــان الســید المســ�ح یتعامــل برفــق مــع الخطــاة فهــذا لكــى یجتــذبهم إلــى التو�ــة "وال أنــا 

ذا الحنان یجتذب الخاطئ إلى التو�ـة وٕالـى )، فه١١: ٨أدینك اذهبى وال تخطئى أ�ضًا" (یو
معرفة أحضـان اللـه، اللـه الـرؤوف الحنَّـان الطو�ـل األنـاة، ولكـن �عـد أن یجتذ�ـه إلـى التو�ـة 
�قول له (لقد اشتر�تك بدمى)، "أنكم لسـتم ألنفسـكم ألنكـم قـد اشـتر�تم بـثمن فمجـدوا اللـه فـى 

"كـى �عـ�ش األح�ـاء ف�مـا �عـد  )،٢٠، ١٩: ٦كـو١أجسادكم وفى أرواحكـم التـى هـى للـه"  (
)؛ أمـا مـن یر�ـد أن �سـیر علـى هـواه ١٥:  ٥كـو٢ال ألنفسهم بل للذى مـات ألجلهـم وقـام" (

ــه العادلــة"   ــه أنــك "تــذخر لنفســك غضــ�ًا فــى یــوم الغضــب واســتعالن دینونــة الل فهــو ُ�قــال ل
 ).٥: ٢(رو

 

 هل خلَّص المس�ح الذین غرقوا فى الطوفان
لـم �علــم بــذلك ال الكتــاب لخــاطئ فـى هــذه األ�ـام، ونحــن نقـول أنــه سـمعنا عـن هــذا التعلـ�م ا

وهـذه أقـوال للقـد�س كیـرلس الكبیـر وللقـد�س سـاو�رس المقدس وال أحد من آ�ـاء الكن�سـة؛ 
  األنطاكى عن هذا الموضوع:

 )  ١٩: ٣(وذلك فى تفسیره لرسالة معلمنا �طرس الرسول األولى أوًال القد�س كیرلس:
Cyril of Alexandria:     2 
[However, the souls of those who practiced idolatry and outrageous ungodliness, as 
well as those who were blinded by fleshly lusts, did not have the power to see him, 
and they were not delivered].  Catena. 

 

2) Gerald Bray, Tomas C. Oden (Gen, Edit.), ANCIENT CHRISTIAN COMMENTARY ON SCRIPTURE, New Testament, 
XI, Inter Varsity Press, Downers Grove, Illinois, 2000,  p. 107, 108.  

                                                 



 ١٧ 

الوثن�ــة والشــرور المفرطــة، �اإلضــافة إلــى مــن والترجمــة: {أمــا نفــوس أولئــك الــذین مارســوا 
 -عندما دخل الجحـ�م -أعمتهم شهوات الجسد، فإن أولئك لم تكن لدیهم القدرة على رؤ�ته 

 ولم یتم تحر�رهم}.
 (فى تفسیره لنفس اآل�ة)�رس: و ثان�ًا القد�س سا

 

Severus of Antioch:  
[Forgiveness was not granted to everyone in hell, but only to those who believed and 
acknowledged Christ. Those who cleansed themselves from evil by doing good works 
while they were alive recognized him, for until he appeared in the lower regions 
everyone, including those who had been educated in righteousness, was bound by the 
chains of death and was awaiting his arrival there, for the way to paradise was closed 
to them because of Adam’s sin. Nevertheless, not everyone who was in the lower 
regions responded to Christ when he went there, but only those who believed in him]. 
Catena. 

والترجمـــة: {لـــم �مـــنح الغفـــران لكـــل مـــن كـــانوا فـــى الجحـــ�م إنمـــا فقـــط للمـــؤمنین والمعتـــرفین 
�المس�ح. فأولئك الذین طهروا أنفسهم من الشر �األعمال الصـالحة أثنـاء ح�ـاتهم هـم الـذین 

�مـا فـى -�ـع أدركوه (تعرفوا عل�ـه). ألنـه إلـى أن ظهـر فـى أقسـام األرض السـفلى فـإن الجم
ـــالبر ـــذین تهـــذبوا � ـــك أولئـــك ال كـــانوا مر�ـــوطین فـــى سالســـل المـــوت، وكـــانوا ینتظـــرون  -ذل

. لكـن ٣وصوله إلـى هنـاك، ألن الطر�ـق إلـى الفـردوس كـان مغلقـًا أمـامهم �سـبب خط�ـة آدم
 لـ�س كـل أحـد ممـن كـانوا فـى األقسـام السـفلى قـد اسـتجاب للمسـ�حعلى الرغم من ذلك 

 }.نما فقط أولئك الذین آمنوا �هإحینما ذهب إلى هناك 
 

 أما من ناح�ة أقوال الكتاب المقدس فى هذا الموضوع:
 

  كـذلك �كـون أ�ضـًا فـى أ�ـام ابـن اإلنسـان  فـى أ�ـام نـوح�قول السید المسـ�ح: "وكمـا كـان
كـــانوا �ـــأكلون و�شـــر�ون و�زوجـــون و�تزوجـــون إلـــى الیـــوم الـــذى ف�ـــه دخـــل نـــوح الفلـــك وجـــاء 

كانوا �أكلون و�شر�ون و�شـترون  فى أ�ام لوطكما كان  كذلك أ�ضاً  الطوفان وأهلك الجم�ع،

 اً إشارة إلى وراثة الخطية الجدية.) فى هذه العبارة أيض٣ 
                                                 



و�ب�عون و�غرسون و�بنون ولكن الیوم الذى ف�ه خرج لوط من سدوم أمطر نـارًا وكبر�تـًا مـن 
 -٢٦: ١٧فى الیوم الـذى ف�ـه �ظهـر ابـن اإلنسـان" (لـو هكذا �كون  فأهلك الجم�ع،السماء 

٣٠.( 
ى كــل منهمــا أهلــك اللــه جم�ــع النــاس الــذین كــانوا فــى هنــا وضــع الســید المســ�ح حادثتــان فــ

الدائرة التى یتكلم عنها ... مـرة عـن العـالم مـا عـدا نـوح وأوالده وزوجـاتهم، ومـرة عـن سـدوم 
هكـذا �كـون فـى وعمورة ما عدا لوط وابنت�ه وزوجته التى تحولت إلى عمود ملح، ثـم �قـول 

هـؤالء األنـاس عنـدما حـدث الطوفـان  ، فكیـف ُ�قـال أنالیوم الذى �ظهر ف�ـه ابـن اإلنسـان
 طلبوا الرحمة؟! ومن الذى علَّم بهذا التعل�م إن كان عكس ما قاله السید المس�ح؟!

  وفــى رســالة معلمنــا �طــرس الرســول الثان�ــة �قــول بوضــوح: "ألنــه إن كــان اللــه لــم �شــفق
علـــى مالئكـــة قـــد أخطـــأوا بـــل فـــى سالســـل الظـــالم طـــرحهم فـــى جهـــنم وســـلمهم محروســـین 

ضـاء ولـم �شــفق علـى العـالم القــد�م بـل إنمـا حفــظ نوحـًا ثامنـًا كــارزًا للبـر إذ جلـب طوفانــًا للق
ـــد مـــدینتى ســـدوم وعمـــورة حكـــم علیهمـــا �ـــاالنقالب واضـــعًا عبـــرة  علـــى عـــالم الفجـــار، وٕاذ رمَّ
للعتیــدین أن �فجــروا، وأنقــذ لوطــًا ال�ــار مغلو�ــًا مــن ســیرة األرد�ــاء فــى الــدعارة إذ كــان ال�ــار 

والسمع وهو ساكن بینهم �عذب یومـًا فیومـًا نفسـه ال�ـارة �األفعـال األث�مـة �علـم الـرب �النظر 
 ).٩-٤: ٢�ط٢" (و�حفظ األثمة إلى یوم الدین معاقبینأن ینقذ األتق�اء من التجر�ة 

لو كان هؤالء الفجـار قـد تـابوا فهـل كـان یلیـق أن �سـمیهم الـروح القـدس عـالم الفجـار!! مـع 
ب فكرز لألرواح التى فى السجن" قد كتبها �طرس الرسول نفسه فـى مالحظة أن اآل�ة "ذه

 ).١٩: ٣�ط١(
  كذلك فى رسالة معلمنـا یهـوذا �قول"كمـا أن سـدوم وعمـورة والمـدن التـى حولهمـا إذ زنـت

 ).٧" (�همكابدة عقاب نار أبد�ةعلى طر�ق مثلهما ومضت وراء جسد آخر ُجِعَلْت عبرة 
 ط النار التى أحرقتهم على األرض.فكلمة نار أبد�ة معناها ل�س فق 
 قول: "الخالص �عید عن األشرار ألنهم لم یلتمسوا فرائضك".١٥٥: ١١٩وفى (مز� ( 
  اإل�مان نوح لما ُأوِحى إل�ه عن أمور لـم تُـَر �عـد خـاف فبنـى فلكـًا ٧: ١١وفى (عب�" (

 وصار وارثًا للبر الذى حسب اإل�مان". ف�ه دان العالملخالص بیته 

 ١٨ 



 دان العالم إن كان هذا العالم سینال الخالص!! كیف �قول 
 احتمـل "فمـاذا إن كـان اللـه وهـو یر�ـد أن �ظهـر غضـ�ه و�بـین قوتـه  )٢٢ :٩كذلك: (رو

 ".�أناة كثیرة آن�ة غضب مه�أة للهالك
أوردت هذه اآل�ة ألن الذین �قولون إن هؤالء قد طلبوا الرحمـة حینمـا جـاء علـیهم الطوفـان، 

د أخرجهم مـن الجحـ�م حینمـا كـرز لـألرواح التـى فـى السـجن، �سـتندون وأن السید المس�ح ق
ــه إلــى ع�ــارة "ذهــب فكــرز لــألرواح التــى فــى الســجن إذ عصــت قــد�مًا حــین كانــت  أنــاة الل

)، ف�قولـون أن هـذه الع�ــارة ٢٠، ١٩: ٣�ــط١تنتظـر مـرة فــى أ�ـام نـوح إذ كــان الفلـك یبنـى" (
ِشـرت أ�ضـًا!! ولكـن اآل�ـة فـى روم�ـة تقـول تشیر إلى أن هـذه األرواح التـى عصـت قـد�مًا �ُ 

مه�ــأة للهــالك"؛ فطــول أناتــه ال تعنــى �الضــرورة خــالص  �أنــاة كثیــرة آن�ــة غضــب"احتمــل 
 الكل حتى عالم الفجار.

كمــا أنــه �كمــل فــى رســالة معلمنــا �طــرس و�قــول: "إذ عصــت قــد�مًا حــین كانــت أنــاة اللـــه 
ف�ـه خلـص قلیلـون أى ثمـانى أنفـس �المـاء  تنتظر مرة فى أ�ام نوح إذ كان الفلك یبنى الذى
ال إزالة وسخ الجسد بل سؤال ضمیر صالح  الذى مثاله یخلصنا نحن اآلن أى المعمود�ة

ـــه �ق�امـــة �ســـوع المســـ�ح" ( ـــن �عتمـــدوا ٢١، ٢٠: ٣�ـــط١عـــن الل ـــذین ل ـــك أن ال )، معنـــى ذل
أن اللـه كـان  س�كونون مثل من كانوا خارج الفلك، فهنا �شیر إلى هذه الحق�قة وهى أنه مـع

طو�ل األناة إال أن هؤالء كانوا عصاة، ومع رؤ�تهم للفلك یبنى، لـم �قبلـوا كـرازة نـوح وهكـذا 
لــم �قبلــوا كــرازة الســید المســ�ح حینمــا ذهــب فكــرز لــألرواح التــى فــى الســجن، إذن المعنــى 

 المقصود هنا بهذه اآل�ة هو عكس المعنى الذى یدَّعونه. 
 

 القد�م  ِشهادة السید المس�ح للعهد
  قــول داود �ــالروح (أى �ــالروح القــدس)شــهد الســید المســ�ح نفســه للعهــد القــد�م وقــال؛� 

: ٢، أع٤٢: ٢٠، لــو٣٦: ١٢، مــر٤٤: ٢٢" (مــتقــال الــرب لر�ــى اجلــس عــن �مینــى"
٣٤.( 
  ٣٧: ٢٢" (لوین�غى أن یتم فّى أ�ضًا هذا المكتوبوقال أ�ضًا "إنه.( 

 ١٩ 



 " عنى فى ناموس موسى واألنب�ـاء والمزامیـرال بد أن یتم جم�ع ما هو مكتوب وقال "
 ). ٤٤: ٢٤(لو
  كما شهد السید المس�ح للعهد القد�م فى مواضع كثیرة وقال موسى كتب عنى "ألنكم لو

 ).٤٦: ٥" (یوألنه هو كتب عنىكنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقوننى 
  ١٧: ٥" (متبل ألكملوقال "ما جئت ألنقض.( 
 ال یـزول حـرف واحـد أو نقطـة واحـدة مـن ماء واألرض؛ وقال أ�ضًا "إلى أن تـزول السـ

 ).١٨: ٥حتى �كون الكل" (مت الناموس
مـــا ق�مـــة العهـــد [إن كـــان الســـید المســـ�ح �شـــهد هكـــذا فكیـــف یتجاســـر الـــ�عض اآلن و�قـــول 

فــى مقــدمتها -المصــرى عــن العهــد القــد�م  حبیــب إیــر�سأو كیــف تقــول األســتاذة  ]القــد�م؟
[إذا  تقـول �ـالنص: -الذى هاجم ف�ـه الكتـاب المقـدس �عهد�ـهلكتاب دكتور لمعى عشم الله 

�سبب هـذه  ،كانت شر�عة العهد القد�م هى شر�عة الغاب؛ فهل �مكن أن تكون وح�ًا إله�ًا؟]
 .الع�ارة قام قداسة ال�ا�ا �فصلها من التدر�س فى معهد الدراسات الق�ط�ة

طــة واحــدة مــن النــاموس حتــى كتــب عنــى"، "وال تــزول نق.. السـید المســ�ح �قــول "إن موســى 
 �كون الكل"، وهى تتجاسر أن تقول هذا؟!! شئ عجیب جدًا. 

 ٢٠ 
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