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 المقدمة

 إلى الكهنة والرهبان والراهبات

 وإلى جمیع المؤمنین األعزاء

  

 أیها األخوة واألخوات ،

  

 "علیكم النعمة والرحمة والسالم من لدن اهللا اآلب والمسیح یسوع ربنا"  (2 طیموتاوس 1: 2). 1

 لقد ولد في هذه األیام أمل جدید في تاریخ بالدنا، والحت افاق جدیدة أمام السالم والمصالحة بین شعبینا الیهودي 

 والفلسطیني، ومع العالم العربي كله. ولسوف یستمر البحث عن العدل، ولكنه سوف یتم من اآلن فصاعدًا بالتعاون بین الجمیع، ال

 بالصدامات والمواجهات. وإْذ نحمد اهللا على هذه النعمة، فإنا ندعوكم إلى اإلسهام، بصالتكم وبحضوركم وبعملكم، في كل مبادرة

 من شأنها أن تعزز هذا السالم وهذه المصالحة، على أساس العدل واألمن للجمیع.

والشكوك  منها. ُیعاني بعضنا زال وما جمیعًا، عشناها ألیمة حوادث بعد بالدنا تاریخ في الجدیدة المرحلة هذه                   وتأتي

یلتهم أال یجب الماضي أن إال الشعبین. بین الطویل الصراع عن الناجمة اإلنسانیة المعاناة وكذلك بعد، تتبّدد لم                    والمخاوف

أن من بّد ال حال، كل وفي والعدل. السالم تدعیم سبیل في اآلن الصراع من بّد فال حركتهما. دون فیحول والمستقبل                       الحاضر

 یبقى المسیحي باستمرار في حالة جهاد روحي، إذا ما أراد أن یكون أمینًا إلیمانه وكنیسته ومجتمعه.

  

 موضوع الرسالة: الكتاب المقدس

وكیف 2 نقرأه كیف المقدس الكتاب هو الرسالة وموضوع ونقّویها. هذه أمانتكم بها لنؤّید الرسالة هذه إلیكم لنوّجه                   وإنا

فیجب .(12 :4 (عبر ناجح" حّي اهللا كالم "إّن العبرانیین: إلى الرسالة في جاء وصلواتنا. تأمالتنا موضوع نجعله وكیف                     نفهمه،

 أن یكون غذاء لروحنا ونورًا لنا وهادیًا، في كل عمل نقوم به في الظروف الراهنة وفي حیاتنا الیومیة في األرض المقدسة.

الكتاب  إزاء الشكوك ساورتهم ولقد ُمحتدمًا، بعد الصراع كان إْذ القریب الماضي في منكم، الكثیرین الخوف انتاب                   لقد

 المقدس، لما له من صلة مباشرة مع الوضع الصعب الذي ِعشناه، ومع مرحلة السالم الجدیدة التي علینا أن نبنیها معًا.

الرسالة  في جاء لما طبقًا نفسه، المقدس الكتاب وفي إیماننا في والمخاوف، الشكوك هذه إزاء وقوتنا، سندنا لنجد                    وإنا،

البّر، في والتأدیب والتقویم والتفنید التعلیم في یفید اهللا، وحي من هو المقدس) الكتاب (في ُكتب ما كل "إن طیموتاوس: إلى                       الثانیة

 لیكون رجل اهللا كامًال معدًا لكل عمل صالح"  (3: 7-6).

 وإن االسهام في بناء السالم العدل في بالد الكتاب المقدس هو طبعًا "عمل صالح". وكذلك بناء مجتمع في هذه البالد 

س على الكرامة وعلى االعتراف المتبادل بالمسؤولیات والحقوق لكل فرد وجماعة وشعب. وإن كالم اهللا لهو  تسوده األخوة، مؤسَّ



 لنا في هذا المسعى أفضل دلیل، حتى في وسط الشكوك والمعارضات. ولهذا فإنا مدعوون إلى قراءته ودرساته والعیش بموجب

 روحه وأحكامه.

  

 التواضع أمام كالم اهللا

أردنا 3 ما إذا ولهذا اهللا. من خاصة نعمة ویتطلب كما خاصًا جهدًا منا یتطلب بل السهل. باألمر لیس المقدس الكتاب                      فهم

قدراته بمحض فهمه على قادر أنه أحد یدعین وال قراءته. تكون كیف أوًال نعرف أن یجب فیه، اهللا كالم نفهم وأن نفهمه                        أن

 الخاصة. وإنما یقرأ الكتاب ویفهم إذا ما قرئ مع الجماعة ومع الكنیسة قراءة تعتمد على نور الروح القدس وقّوته.

ما  ندرك ال ما غالبًا اننا نعترف أن یجب كالمنا. لیس الكالم هذا أن نعترف أن ویجب نتواضع. أن یجب اهللا كالم                        أمام

بحسب علیه فنحكم سبحانه اهللا كالم على قضاة أنفسنا من ننصب أن لنا یجوز ال ولهذا لنا. كالمه خالل من لنا یبّین أن اهللا                          یرید

بموقف تأثرنا بحسب حتى أو خصومة، في طرفًا كنا حیث بعد ینقض لم الذي القرب بالماضي تأثرنا بحسب أو لألمور                      رؤیتنا

 الخصم نفسه من كالم اهللا. ال یحق لنا أن نخضع كالم اهللا لمقتضیات مواقفنا وصراعاتنا البشریة.

تتصل  قضایا هي القراءة هذه خالل نواجهها التي القضایا أن ذلك وحساسة صعبة مهمة المقدس الكتاب قراءة فإن                    ولهذا

منحازًا تفسیرًا ر ُفسِّ ما إذا المقدس الكتاب تفسیر یكون فقد ولهذا للمؤمنبن. والشخصیة القومیة بالهویة صلة لها بل الیومیة.                     بحیاتنا

 وغیر متكامل تهدیدًا لوجودهم ولبقائهم في أرضهم ووطنهم.

  

 لمن نوّجه هذه الرسالة؟

جمیع 4 وإلى أبنائنا إلى كالمنا فنوجه ومسؤوًال راعیًا بصفتنا نعالجها أن ونرید الدراسة. تقتضي كثیرة قضایا                  هناك

صلة تقریبًا ولجمیعهم وقبرص. واالردن المحتلة وفلسطین اسرائیل في البطریركیة أبرشیتنا حدود في یعیشون الذین                 المسیحیین

بدأت التي وبالمصالحة (1990 عام العنصرة عید في الراعویة رسالتنا موضوع كان (والذي الماضي بالصراع                 مباشرة

جماعة ایضًا ابنائنا ومن العربیة. والحضارة اللغة وحضارتهم ولغتهم واردنیون فلسطینیون فأكثرهم تثیرها. التي                وبالقضایا

 صغیرة في ابرشیتنا ناطقة باللغة العبریة قسم منها من الشعب الیهودي وقسم یعیش في وسط الشعب الیهودي.

واألفكار،  النظر وجهات تبادل ألن المختلفة. النظر وجهات إلى القضایا هذه في تأملنا خالل نصغي، أن حاولنا                   وقد

معًا یكونوا أن على قادرین تجعلهم معرفة بعضًا بعضهم المؤمنون یعرف لكي منها، بّد ال وسیلة والتأمل، الصالة إلى                     باإلضافة

 دعاة سالم.

  

 شهادة مشتركة وحوار مع الجمیع

الوحدة 5 نحو واحدة مسیرة في المنطقة، هذه في الكنائس جمیع مع األوسط للشرق الكنائس مجلس إطار في لنشارك،                    وإنا

واألرض القدس كنیسة أن نؤمن ألنا المسیرة. هذه في متواضعًا اسهامًا هذا تفكیرنا یكون أن فنأمل المشتركة. والشهادة                    التامة

الكنیسة ومع المنطقة كنائس جمیع مع المسیرة هذه في فریدًا اسهامًا ُتسهم أن وتفكیرها خبرتها خالل من تستطیع                    المقدسة

 الجامعة. ولهذا تكون كنیسة القدس سعیدة إذا ما ُسمع صوتها وإذا ما َسمعتت ردود الفعل على ما ترى وتقدم.

في  منا إسهامًا والیهود المسلمین إخواننا إلى أیضًا رسالتنا تصل أن نأمل فإنا المسیحیة، الجماعة إلى                  وباإلضافة

 التعایش والسالم، في االحترام الكامل لكل عقیدة. فإنا مستعدون وقابلون لكل حوار، ألن الطریق أمامنا ما زال شاقًا وطویًال.

  



 رسالة راعویة

تفكیرنا 6 مراحل من مرحلة كل في نسهب أن من نتمكن فلن ولهذا راعوي. طابع ذات شيء كل قبل هي الرسالة هذه                       إنَّ

الرسالة هذه في ألقوالنا والمصدر القاعدة كانت والتي االعتبار بعین أخذت التي الالهوتیة والمواقف الدراسات جمیع عرض                   فر

لمعاناة شهود وكلهم القدس، كنیسة في والالهوتیین الكهنة من مجموعة ضمن طویل تفكیر بعد الرسالة هذه صدرت                   وقد

الكتاب دراسة وفي الراعوي العمل في المختلفة، المجاالت في خبراتهم معًا وضعوا وقد وآمالها. ولتوقعاتها المختلفة                  الجماعات

 المقدس والحوار المسكوني والحوار بین األدیان.

  

 

 الفصل األول

 األسئلة المطروحة

  

 الفلسطیني المسیحي إزاء كتاب التوراة

أو 7 فردیة قراءة یقرأه فهو ولهذا الدیني. وتراثه إیمانه من یتجزأ ال جزءًا المقدس الكتاب في المسیحي الفلسطیني                    یرى

التي األسئلة وإن الصالة. مجموعات وفي اللیترجیة االحتفاالت وفي المسیحي التعلیم دروس في وذلك فیه، ویتأمل الجماعة                   مع

بدایة بعد أیضًا، الیوم مطروحة األسئلة هذه زالت وما وكثیرة. متعددة قائمًا، الصراع كان لما والصالة، القراءة هذه خالل                     تواجهه

 المسیرة المشتركة والسعي الواحد في سبیل البناء.

 كیف یمكننا أن نفهم العهد القدیم؟ ما الصلة بین العهدین القدیم والجدید؟ أ -

یمكن ب - فكیف وجّل. عّز اهللا إلى منسوبة وهي الراهن، تاریخنا أحداث مع الشبه كثیرة عنیفة قصص المقدس الكتاب                    في

 فهمها، واإلنجیل المقدس یقول أن: "أبناء اهللا هم صانعوا السالم" ( متى 5: 9)؟

التوراة ت - في ذكره الوارد اسرائیل وهل المعاصر؟ وتاریخنا التوراة كتاب في ذكره الوارد التاریخ بین العالقة هي                   وما

وهبها بها اهللا وعد التي األرض أي المیعاد" "أرض سیما وال المختار والشعب والعهود الوعد معنى وما الیوم؟ اسرائیل دولة                      هو

ل یفضِّ أنه یبدو الذي خالصنا تاریخ ضحیة نحن نكون وهل الراهنة؟ السایسیة المطالبات الوعد هذا یبّرر وهل ونسله؟                    إلبراهیم

والتي استئناف أو مناقشة غیر من ُمطلقًا خضوعًا لها نخضع أن یجب التي اهللا مشیئة هي أهذه حسابنا؟ على الیهودي                      الشعب

د أنفسنا في سبیل شعٍب آخر؟"  تطالبنا بأن نجرِّ

طرح  وبأعمالهم بأقوالهم یبررون – لهم مخالفة رئیة یرون أنفسهم الیهود من غیرهم كثیرین أن مع - الیهود بعض                     وان

 هذه األسئلة وخوف الفلسطیني وقلقه: إذ یقولون أن اهللا وهبهم أرض المیعاد. ووعد اهللا هذا هو مستندهم في ملكیة األرض كلها.

الحاضر  التاریخ إعتبار حّد إلى هؤالء یذهب وقد األصولیین. المسیحیین بعض من نفسه القول یقول َمن أیضًا                   وهناك

لیسوا وبأنهم المقدس، الكتاب بمعارضة المحلیین المسیحیین اتهام حّد وإلى المقدس، الكتاب في محددة لنبؤات تحقیق                  بمثابة

 مؤمنین حقیقیین.

فقدوا  أو أراضیهم ومن بیوتهم من ُأخِرجوا الذین هؤالء عند دینیة وثورة فزع سبب هي المواقف هذا لمثل أم لندرك                      وإنا

 عزیزًا علیهم في الحروب المتتالیة أو مروا بالسجون والتعذیب، ألنهم أرادوا استعادة حقوقهم.

  



 أقسام الرسالة

 ویمكن تلخیص األسئلة التي نرید اإلجابة علیها في األسئلة الثالثة التالیة وهي: 8

 ما هي العالقة بین العهد القدیم والجدید؟ 1-

 ما تفسیر قصص العنف الواردة في العهد القدیم والمنسوبة إلى اهللا؟ 2-

أَوِمَن 3- والعهد؟ المختار والشعب المیعاد أرض نفهم أن یمكننا كیف والفلسطینیین، االسرائیلیین بین الحالیة العالقات                 وفي

 الممكن أن یفرض اإلله العادل والرحیم الظلَم أو الجوَر على شعٍب لصالح الشعب الذي اختاره؟

ُأنِزل  التي األرض وهي المقدسة األرض هذه في مؤمن، كل إیمان على خاصة بصورة مطروح األخیر السؤال هذا                    إن

المعاصر السیاسي الواقع یبرر أن یرید َمن كل وعلى والمسلم. والمسیحي الیهودي على مطروح سؤال هو المقدس، الكتاب                    فیها

یبحث إنسان كل وعلى العالم، في كنیسة كل وعلى المحلیة الكنیسة على یثطرح سؤال وهو التوراة. كتاب في المنزلة اهللا                      بكلمة

 بصدق عن السالم والعدل في األرض المقدسة.

شاء  إن ماضیة، اآلن تكون أن توشك فترة في تولدت التي األسئلة هذه على اإلجابة من ُبدَّ ال السالم، مسیرة                      ولتدعیم

 اهللا. ألن مسیرة السالم هي في الوقت نفسه مسیرة مشتركة نحو اكتشاف الحقیقة التي تحرر اإلنسان ( یوحنا 8: 32).

 وقبل اإلجابة على هذه األسئلة، سنحاول أن نبین ما هو الكتاب المقدس للمسیحي وكیف یمكن فهمه. وسوف نبین أنه 

 أوًال كالم اهللا وثانیا هو تاریخ مسیرة الخالص، وثالثًا هو تاریخ مسیرة الخالص لكل منا، ورابعًا أنَّ السید المسیح هو مفتاح الحل

 واإلضاءة لفهمه.

  

 

 الفصل الثاني

 ما هو الكتاب المقدس

  

 مضمون الكتاب المقدس

الجدید. 9 والعهد القدیم العهد كتاب وهو التوراة كتاب وهو المقدس الكتاب فهو متعددة. بأسماء المقدس الكتاب                  ُیعرف

 والكتاب المقدس للمسیحیین هو العهد القدیم والجدید معًا.

وكتاب  والكتبة. واألنبیاء الشریعة هي مجموعات ثالث في موزعة كتابًا، أو ِسفرًا 39 یتضمن العبرانیة التوراة                  كتاب

القانونیة والكتب نفسها، والثالثین التسعة الكتب هذه یتضمن واألرثوذكسیة، الكاثولیكیة الكنیستین في للمسیحیین، القدیم                العهد

والثالثین التسعة بالكتب فقط احتفظت فقد البروتسطنتیة الكنیسة أما ثمان. وعددها اآلرامیة أو الیونانیة باللغة المكتوبة                  الثانیة

 الواردة في التوراة العبرانیة.

عشر  األربعة والرسائل الرسل أعمال وسفر األربعة الناجیل وهي كتابًا، أو ِسفرًا وعشرین سبعة الجدید العهد                  ویتضمن

 المنسوبة إلى القدیس بولص، والرسائل السبع المعروفة باسم الرسائل الجامعةوسفر رؤیة القدیس یوحنا.

لخالص  اهللا أنزله الذي الوحي كل یتضمن واحدًا كتابًا للمسیحّي هما والقدیم الجدید العهدین في الكتب                  ومجموعتا

ذلك كان سواء المقدس، الكتاب من جزء أي عن التخلي غیرها أو سیاسیة كانت سواء األسباب من سبب ألي یجوز وال                       البشریة.

 من العهد القدیم أم من العهد الجدید. فإن الكتاب المقدس كله هو كالم اهللا.

  

 أوًال:   الكتاب المقدس هو كالم اهللا



  

 كیف نفهم الكتاب؟

البشریة. 10 خالص لتحقیق یختاره أن أراد شعب تاریخ خالل ومن البشریة تاریخ خالل من ذاته، عن لنا وكشف اهللا                     تكلم

هذه عاش وقد البشریة. الوقائع خالل من اهللا عمل ُتظِهر أقوال مجموعة ثم أحداث مجموعة أوًال هو المقدس الكتاب فإن                      ولهذا

 الوقائع اناس تناقلوها شفاهًا أوًال ثم دّونوها كتابة (كلمة اهللا 2).

 ولهذا لیس الكتاب القمدس مجموعة كتابات متجّمدة ومّیتة بل هو تاریخ خالص یرافق تاریخ البشریة بأسرها فهو إذن 

 تاریخ حّي ودینامي یدفع بالبشریة إلى األمام، ویسیر عبر األجیال وعبر جمیع األحداث، ومن خاللها ُیظهر اهللا نفسه ویبلغ

 رسالته للبشریة.

نعمة  على اهللا نشكر أن یجب ولهذا كامًال. وقبوًال إدراكًا األمور هذه نقبل وأن ندرك أن یسعنا ال اإلیمان غیر                      ومن

 اإلیمان التي وهبنا ایاها.

  

 كتبوا الكتاب بالهام من الروح القدس

لیكتبوا، 11 وفیهم بهم "یعمل فكان كتبوا ما لیكتبوا القدس الروح ألَهَمُهم ُكتاٌب مختلة أزمنة في الخالص تاریخ ن دوَّ                    قد

القدس، الروح أقوال هي الُملهمین الُكّتاب أقوال أن فیما ثم ومن فقط. ذلك ولیكتبوا لمشیئته موافق هو ما كل حقیقیین مؤلفین                       كتابة

الكتاب في یدّونها أن اهللا أراد التي الحقیقة خطأ غیر ومن بأمانة وتعلِّم أكیدًا تعلیمًا تعلّم المقدس الكتاب أسفار أن القول                       یجب

 المقدس من أجل خالصنا" (كلمة اهللا 11). ولهذا فإن مؤلف الكتاب المقدس هو في الوقت نفسه اهللا والُكّتاب الملهمون.

  

 لقد تكلم اهللا عن طریق البشر وعلى طریقة البشر

أنفسهم 12 عن فعّبروا القدس الروح الهمهم إنما الحرفي. المادي اإلمالء طریق عن اهللا كالم الملهمون الُكّتاب یتلق                   لم

 لبغتهم وبحسب امكاناتهم العقلیة وبحسب عوائدهم وحضاراتهم واألنواع الكتابیة المختلفة واألسلوب الكتابي الخاص بكل منهم.

أن  سبیل ففي البشر. طریقة وعلى البشر طریق عن المقدس الكتاب في تكلم اهللا أن "بما المجمعیة: الوثیقة في جاء                      ولهذا

عنه یعبروا أن الملهمون الُكّتاب أراد عما برویة یبحث أن الكتاب ر یفسِّ من على یجب إیاه، یبلغنا أن اهللا أراد ما بوضوح                        نتبین

 حقًا وعما شاء اهللا أن یبلغنا إیاه عن طریق كلمتهم" (كلمة اهللا 12).

  

 جاء الوحي تدریجًا

وأن 13 ذاته عن لنا یكشف أن وصالحه، حكمته في اهللا، شاء "لقد الوحي: محددًا الثاني الفاتیكاني المسكوني المجمع                    قال

وبقوة بشرًا صار الذي الكلمة المسیح مع اآلب، اهللا من الناس یقترب السّر، هذا وبفضل (9 :1 (أفسس مشیئته سّر على                       ُیطلعنا

 الروح القدس، ویصبحون شركاء في طبیعته اإللهیة" (أفسس 2: 18 و 2 بطرس 1: 4) (كلمة اهللا 2).

الوحي  اكتمل وقد اإللهیة. حیاته في المشاركة ومن تعالى معرفته من نتمكن حتى ذاته، لنا ُیظهر أن بالوحي إذًا اهللا                      أراد

 وبلغ تمامه في یسوع المسیح نفسه، كلمة اهللا الذي صار بشرًا مثلنا.



وبمسیرة  اإللهي بالحق یتعلق ما بكل ونهائیة واحدة مرة یوح لم سبحانه اهللا ان یعني وهذا تدریجیًا. الوحي جاء                     وقد

تاریخ من مرحلة كل في نجد فإنا ولذلك .(12 اهللا (كلمة المنزلة كلمته لفهم وإمكاناتهم الناس مقدرة وراعى تنازل وإنما                      الخالص.

 شعب اهللا ما یتناسب ومستوى معرفته وفهمه لكلمة اهللا.

  

 ُیفهم الوحي على ضوء التقلید

الحضارة 14 وفي اللیترجیة الشعائر في الحّي تفسیره وبین المقدس الكتاب بین اهللا شعب لدى وثیقًا ارتباطًا نجد فإنا                    ولهذا

 والتاریخ (كلمة اهللا 8-10). وكذلك ال یمكننا أن نفصل بین كلمة اهللا وبین حیاة الشعب الذي قبلها.

ضوء  وعلى الكنیسة مع باالتحاد وذلك المقدس، الكتاب في اهللا كالم لفهم نفسها الطریقة الیوم نتبع أن أیضًا نحن                     وعلینا

 التقلید والشعائر الدینیة الحّیة، وباالستفادة من تقدیم العلوم الكتابیة.

الشعب  بقي فإذا اهللا. كالم ومضمونها الكنیسة تسلمتها مقدسة واحدة ودیعة هما المقدس والكتاب المقدس التقلید                  "إنَّ

10 اهللا (كلمة والصالة…" الخبز وكسر األخویة والشركة الرسل علىتعلیم ثبت برعاته ومتحدًا الودیعة لهذه ُمخلصًا كله                   المقدس

.( 

  

 ثانیًا: الكتاب القمدس هو تاریخ مسیرة الخالص

  

 الخالص هو ملء الحیاة

نقرأ 15 أن یجب المبدأ هذا ضوء وعلى البشریة. مع اهللا مسیرة كتاب هو جمیعًا. خالصنا مسیرة كتاب هو المقدس                     الكتاب

خالصنا، مسیرة في لنا ودلیل مثال األحداث فجمیع الصحیح… معناها لُنعطیها المقدس الكتاب یرویها التي التاریخیة                  األحداث

:10 قور 1) لنا" تنبیهًا وُكِتَب مثًال، لنا لیكون ذلك حدث "وقد قورنتوس: أهل إلى األولى بولس القدیس رسالة في جاء ما                        بحسب

 6 و 11).

 قال البابا بولس السادس في الوثیقة: "الدعوة إلى اإلنجیل": "أنَّ الدعوة إلى الخالص هي القلب والمحور في البشرى 

 السارة. إن المسیح ُینادي بالخالص هبة اهللا العظیمة. ألن الخالص یعني تحریر اإلنسان من كل ما یظلمه ویستعبده وال سیما

 الخطیئة والشر. والخالص یبعث فینا فرح المعرفة، معرفة اهللا، ألنا نعرفه وهو یعرفنا، وألنا نراه وألنا نعلم أنا عائدون الیه"

 (الدعوة إلى اإلنجیل 9).

المجاالت  في الحقیقیة حریتنا یعوق ما كل من الشامل كیاننا تحریر إلى نطمح وجماعات، أفرادًا جمیعًا فإنا الواقع                    وفي

وبیننا اهللا وبین بیننا یحول ما كل من الشامل التحریر إلى نطمح أیضًا. والروحیة بل والثقافیة واالجتماعیة والسیاسیة                    االقتصادیة

في ونفهمه نقرأه أن یجب الذي الخالص تاریخ معنى هو هذا اإللهیة. بركته بملء ولننعم اهللا مع العیش إلى لنصل اهللا، أبناء                        وبین

 الكتاب المقدس، فنرى فیه كالم اهللا والبشرى السارة منه تعالى لكل واحد منا ولجمیع شعوبنا.

  

 مراحل مسیرة الخالص

وهما 16 وخاتمتها: البشریة المأساة بدایة هما، رئیسین مشهدین بین القمدس الكتاب في بها الموحى الخالص مسیرة                  تقع

بمثابة هما المشهدان هذان إلیه. عائدون وإنا اهللا من جئنا لقد اهللا. عند من النازلة الجدیدة أورشلیم ومشهد المفقود الفردوس                      مشهد

الجدیدة أورشلیم إلى العودة مسیرة وأن وبأفراحهم. البشر بآالم منسوج بشري ومصیر تاریخ من بینهما ما كل تضیئان                    منارتین



"باألزمنة ُیعرف ما وهذا اهللا. إلى والتوجه هذه العودة مسیرة بدأ الذي وهو الُمنتظر المسیح جاء فقد بدأت. قد اهللا إلى                       أعني

 المسیحانیة". وبمجيء المسیح فقد أصبح روح اهللا حاضرًا بیننا، ومنه نستمد قوتنا بالرغم من الشر الذي فینا أو الذي ُیحیط بنا.

الغلبة  تكون سوف وله هللا هي األخیرة الكلمة وأن معنى، للعالم وأن معنى البشریة لتاریخ أن لألمور الرؤیة هذه                     وتبین

 األخیرة على الشر.

اهللا  تعاَمل والتي البشریة لتثقیف اهللا اختارها التي الطریقة خاللها من ُتظهر أساسیة كثیرة مراحل المسیرة هذه                   وفي

تتداخل والناس، اهللا بین متتالیة معاهدات هي المراحل وهذه وفهمها. كلمته استقبال على مقدرتهم مراعیًا الناس، مع                   بموجبها

البشریة الخطیئة فیها برزت مرحلة تنهي وشعبه اهللا بین معاهدة فكل تلغیها. أن غیر من سابقتها إلى ما شیئًا واحدة كل                       وُتضیف

 أو خطیئة الشعب المختار وتتجاوزها، لتبدأ مرحلة جدیدة هي مرحلة ارتداد ورجوع إلى اهللا، والتزام بالمصالحة بین الناس.

  

 المعاهدة مع نوح

حالة 17 في وحواء آدم كان ثم ومن .(8 :3 و 15 :2 (تكوین تعالى معه ألفة حالة في اهللا خلقه منذ األول اإلنسان                         عاش

 خالص وسعادة. ثم أخطآ فُحِرما الخالص وُألفة اهللا. إال أن اهللا وعدهما بالخالص، وكان ذلك أول وعد ُیعطیه اهللا للبشریة.

ُتظِهر  وهي اإلنسان. ِقَبل من جدید عصیان بعد المعاهدة جاءت وقد للبشریة، ممثًال نوح مع األولى المعاهدة                   وكانت

 صالح اهللا وتبّین بدایة تتمیم الوعد بالخالص.

حّیة  نفس ذي كل وبین وبینكم، بیني جاعله أنا الذي العهد عالمة "هذه لنوح: عهده على عالمة القزح قوس اهللا جعل                       وقد

اهللا صورة على "خلق ألنه لإلنسان، والسیما األرض، على الحیة الكائنات لجمیع عهد فهو .(12 :9 (تكوین األجیال" مدى                     معكم

في بولس القدیس لسان على جاء كما یدیه، صنع من كله والخلق صنع، ما على كله الخلق اهللا أشهد وقد .(27 :1 (تكوین                         ومثاله"

والفصول األمطار السماء من رزقكم فقد الخیر، من یفعل بما لنفسه الشهادة یؤدي أن َیُفْتُه لم أنه "على الرسل: أعمال                      ِسفر

 المخصبة، وأشبع قلوبكم قوتًا وهناء" (أعمال 14: 17).

  

 المعاهدة مع ابراهیم

وفي 18 .(1 :12 (تكوین أبیه" وبیت وعشیرته "أرضه من الخروج إلى دعاه المشتتة. االنسانیة یجمع لكي ابراهیم اهللا                    دعا

اهللا لوعود حامًال الشعب هذا وأصبح األمم. بین له شاهدًا أقامه وقد العبراني. الشعب هو شعبًا لنفسه ُیعدُّ اهللا شرع                      ابراهیم

وبركة (5 :17 (تكوین األمم" من كبیر عدٍد "أبا ابراهیم من یجعل أن اهللا وعد وقد كلها. للبشریة بالخالص وُمنادیا                      وأحكامه

أن وتذكر ابراهیم، مع اسماعیل قرابة خاصة بصورة التوراة في األنساب وتبرز .(3 :12 (تكوین األرض" عشائر                   "لجمیع

اباهم یكرمون والمسلمین، والمسیحیین الیهود الیوم نرى فانا ولهذا الشعوب. سائر أیضًا تشمل إلبراهیم الممنوحة                 البركة

 المشترك، "أبًا الیمانهم" باهللا الواحد الذي یبارك جمیع الشعوب.

  

 معاهدة طور سیناء

وقبل 19 .(22-1 :28 (تكوین یعقوب مع ثم (5-1 :26 (تكوین اسحق مع نفسها المعاهدة اهللا جّدد ابراهیم، مع المعاهدة                     بعد

الختیار مؤّیدة سیناء طور معاهدة جاءت وقد .(24 :2 (خروج ویعقوب" واسحق ابراهیم مع عهده اهللا "ذكر مصر من                     الخروج

لیسوا غرباء، أشخاصًا بینها أن أیضًا هنا ونالحظ لتخدمه. الیه اهللا دعاها جماعة موسى حول تكونت اهللا لشریعة وبالخضوع                     اهللا.

 من نسل یعقوب، مثل كالب (یشوع 14: 6-14) ثم راحاب (یشوع 6: 22: 24).



یحمل  الذي الشعب هو واسرائیل سیناء. جبل على المبرمة المعاهدة لشریعة الخضوع هو اهللا شعب ن ُیكوِّ وما یمّیز                    فما

ال والتي المطلقة اهللا محّبة عن ناجم هو بل استحقاقاته، عن ناجمًا االختیار هذا ولیس هویته. هي هذه .(10 :18 (تثنیة الرب                        اسم

 ُیلِزمها ُملِزم (تثنیة 4: 37 و 7: 7 و 9: 4). وهو اختیار یفرض المسؤولیة والواجبات، ال االمتیازات والمحاباة.

  

 المعاهدة مع الملك داود

وقد 20 وموسى. البراهیم المعطاة للمواعد ورمزي تاریخي تحقیق بمثابة هو المیعاد أرض في اسرائیل استقرار                 إن

ابنه ثم داود فیها َملك التي الفترة هي كشعب اسرائیل حیاة وقّمة .(16 :7 صموئیل 2) داود بیت في اآلن المعاهدة                       تركزت

 سلیمان. وكانت الملكیة والهیكل هما العالمتان لحضور اهللا بین شعبه. ولهذا فإن دمارهما سوف یؤدي إلى مأساة الجالء.

  

 توقع مجيء المسیح

السرائیل 21 یبَق فلم األرض. عن اإلبعاد هو والجالء الجالء. كان ولذلك وقضائه. اهللا غضب إلى الشعب عصیان أدى                    لقد

الشعوب وبین السیاسیة التقلبات عبر الشعب عاش المعاهدة وبهذه باقیة. أیضًا ومعاهدته فباٍق اهللا كالم وأما هیكل. وال                    ملك

 األخرى. وقد وجد اسرائیل نفسه كما كان في أیام التیه في البریة أعني ال خالص له إال من اهللا وحده.

الملكیة.  بدهن ُیمسح "مسیح" بملك تنبأوا فقد داود، مملكة بإعادة تنبأوا وحین الراهنة. المحنة بعد ما األنبیاء رأى                    وقد

باني هو اهللا فیه یكون الذي الیوم وإلى المسیح، فیه یظهر الذي الزمن إلى وُتشیر الزمنیة، االنجازات تتخطى كانت رؤاهم أن                       إال

قلوبهم، على وأكتبها باطنهم في شریعتي "أجعل القلوب: في شریعته اهللا یضع بها جدیدة بمعاهدة األنبیاء تنبأ وقد                    الملكوت.

 وأكون لهم إلهًا وهم یكونون لي شعبًا" (ارمیا 31: 33 وراجع حزقیال 36: 26).

 بعد محنة الجالء عادت بقیة ضئیلة إلى أرض المیعاد. وقد أصبحت األمة اآلن طائفة دینیة تتمركز حول الشریعة. وهي 

 عودة جدیدة إلى أرض اآلباء واألجداد ولكن من غیر استقالل سیاسي. وقد رافقها تجدد روحي. وتعّرض الشعب ألزمات عدیدة

 ظهر من خاللها قسم من اسرائیل ظّل أمینًا وقسم لم یحافظ على األمانة. وبقي القسم األمین ینتظر تعزیة اسرائیل ویعیش في

 انتظار المسیح الذي یبني ملكوت اهللا.

ثقتهم  وضعوا ُأناس وهم اهللا". "فقراء باسم عرفت فئة فظهرت دینیة. مثالیة إلى الفقر حولت األلیمة الجالء محنة                    وإنَّ

مجد ینتظرون یكونوا فلم اآلتي، المسیح بعهد رجاؤهم وتنقى تجدد وقد سواه. أحد من خالصًا یرجون یكونوا ولم وحده. اهللا                      في

 ملك سیاسي وحسب، بل ملكوت اهللا ملكوت عدل وسالم وصالح ُینِعم به اهللا على أفقر الناس.

الشیخ.  وسمعان النبیة وحنة وزكریا، الیصابات ومریم، یوسف یتأصل الرب"، "فقراء بیئة في الروحیة، البیئة هذه                  في

 فإن هؤالء جمیعًا كانوا ینتظرون أیضًا ملكوت اهللا ببساطة قلبهم وبثقتهم باهللا.

  

 تتمة الوعود والعهد الجدید

قوى 22 على یسوع فیه تغلب الذي الملكوت زمن بدأ .(15 :1 (مرقس اهللا" ملكوت واقترب الوقت "حان یسوع                    بمجيء

االفخارستیا سّر موته قبل وضع وقد للودعاء. باألرض وعد الذي ومسیحه اهللا مختار هو القدیم. العهد مواعد یتمم وشرع                     الشر.

من ُیراق الذي بدمي الجدید العهد هي الكأس "هذه یسوع: قال كمالها. إلى والشعب اهللا بین بالمعاهدة بلغت التي للذبیحة                      عالمة

دعا القدس، الروح وبموهبة السماء، إلى وبصعوده األموات، بین من وبقیامته .(26 :28 متى وراجع 20 :22 (لوقا                    أجلكم"

لنفسه اقتنى أنه إال ألحد. ُملكًا اهللا لیس الجدید. اهللا وشعب الكنیسة هي التي الجدید العهد جماعة في جدیدة، والدة إلى                       المؤمنین



الكنیسة وتعلیم 10-9 :2 بطرس 1) مقدسة" واّمة الكهنوتیة الملك وجماعة مختارة "ذریة منه وجعل قبل من شعبًا" یكن لم                      "شعبًا

.(782 

 وفي الواقع فقد أعد اهللا كنیسته التي جمعها بكلمته إعدادًا عجیبًا، في تاریخ الشعب الیهودي وفي العهد القدیم. ولما تّم 

 الزمان أسسها وأظهرها بحلول الروح القدس، ولسوف تبلغ كمالها في المجد في نهایة الدهور.

یعود  عندما الزمن، آخر في إال الزؤان هذا ُیحَرق ولن اآلب، حقل في زؤان یبق سوف كمالها، الكنیسة تبلغ أن                      وإلى

على اهللا فیه یصبر الذي الزمن وهو الكنیسة زمن هو هذا االنتظار وزمن اآلب. اهللا إلى شيء كل ولُیعید العالم لیدین                       المسیح

األمم، لجمیع اهللا یریده الذي بالخالص غیرنا ولنعظ اهللا إلى لنتوب لنا ُأعطي الذي الزمن وهو ،(9 :3 بطرس 2) الناس                       خطیئة

 ولنشهد لمحبته بحیاتنا، وبموتنا إذا لزم األمر وكانت تلك مشیئته تعالى.

  

 ثالثًا: الكتاب المقدس هو تاریخ مسیرة خالصنا الفردیة والجماعیة

  

 الخطیئة والتوبة إلى اهللا في حیاتنا

نفسها 23 العناصر وكجماعات كأفراد حیاتنا في نجد فإننا نفسه. خالصنا تاریخ هو المقدس الكتاب في المدّون                  التاریخ

حیاتنا إطار في اهللا نحو التدریجي والتقدم الوحي هو المقدس. الكتاب في المختار الشعب تاریخ في نجدها التي نفسها                     والمسیرة

مع نفسها الخبرة هي اهللا. إلى التوبة أو االرتداد وبین المكررة الخطیئة بین نفسها المراحل ُیعید منا واحد كل حیث                      الشخصیة

أو رؤانا مقدار على اهللا حقیقة تقلص التي نفسها التجربة وهي وشعوبًا. أفرادًا حیاتنا، في ایماننا في ُنشِركها التي المختلفة                      األصنام

 رغباتنا، ثم ضرورة تطهیر هذه الرؤى والرغبات باالصغاء إلى األنبیاء وبقراءة كالم اهللا والتأمل العمیق فیه.

إلى  الدعوة هي تعالى جهته فمن وشعوبًا، أفرادًا منا، واحد كل مع لتعامله المثال هو الیهودي الشعب مع اهللا تعاُمل                      إّن

 القداسة والمغفرة المكررة، ومن جهتنا هي الخطیئة والتوبة المكررة أیضًا.

  

 المراحل التي وصفتها التوراة هي مراحل حیاتنا

 إن خلق آدم وحواء هو خلقنا. وخطیئتهما مثل خطیئتنا. والطریق التي اختّطها اهللا لهما هي طریقنا. 24

واختیار  خاصة. مسؤولیة نفسه الوقت في فیهما ولكن خاصة، كرامة العبراني الشعب اختیار وفي ابراهیم دعوة في                   إنَّ

جمیع به شمل حتى االختیار هذا المسیح السید وّسع وقد أیضًا. نحن یدعونا اهللا فإن جمیعًا. الختیارنا بدایة بمثابة هو                      الشعب

 الشعوب، فجعل لكل إنسان ولكل شعب دعوته وكرامته ومسؤولیته الخاصة.

اعترضت  التي والعقبات وألبنائهم ویعقوب السحق فالمواعد تاریخنا. مراحل تضيء التوراتي التاریخ مراحل               وسائر

مختلفة خبرات هي المراحل هذه كل والجالء، واإلبعاد ویهوذا، اسرائیل مملكتي بین واالنشقاق مصر، من خروجه لدى                   الشعب

المختلفة الخبرات هذه وتساعدنا شعبه. ضمن فرد كل تاریخ وفي شعب كل تاریخ في وروحیة حقیقیة مراحل على الضوء                     تلقي

 على أن نفهم معنى تاریخنا كما أنها تمكننا من االستجابة لدعوتنا استجابة أفضل.

اآلخرین  تاریخ فیه نقرأ أن إلى مدعوون وإنا والجماعي. الفردي تاریخنا المقدس الكتاب في نقرأ أن إلى مدعوون                    انا

 أیضًا، وال سیما عمل اهللا في تاریخنا وفي تاریخهم.

متنبهون  ونحن أیضًا ونقرأه تاریخنا. من معّینة فترة وإلى وحضاراتنا شعوبنا إلى ننتسب ونحن المقدس الكتاب                  نقرأ

نفهم لكي األزمنة، لعالمات التنبه مع المقدس، الكتاب قراءة تساعدنا أن یجب أجمیعین. الناس تاریخ في المستمر اهللا                    لعمل

الحصول سبیل في ونعمل الخیر طریق نختار ولذلك تعالى. له األماتة وفي اهللا، مع المعاهدة إطار في إیماننا فیه ونعیش                      حاضرنا

 على البركة للجمیع.



  

 رابعًا: یسوع المسیح هو المفتاح واإلضاءة الجدیدة لفهم الكتاب المقدس فهمًا مسیحیًا

  

 یسوع یطبِّق الكتاب المقدس على شخصه ورسالته

وجمیع 25 موسى "من مبتدئًا المقدس، الكتاب لهما یشرح أخذ األموات، بین من قیامته بعد عمواس تلمیذي یسوع التقى                    لما

ر لهما في جمیع الكتب ما یختص به" (لوقا 24: 27).  األنبیاء یفسِّ

 وفي مجمع الناصرة طبق یسوع تطبیقًا مباشرًا وصریحًا على نفسه وعلى رسالته ما قاله النبي أشعیا، حین قال 

 لمستمعیه: "الیوم تمّت هذه اآلیات بمسمع منكم" (لوقا 4: 21).

 ولما جاء تالمیذ یوحنا المعمدان یسألونه َمن أنت، عّرف بنفسه من خالل نبؤة أشعیا التي تحققت فیه. قال: "العمیان 

 ُیبصرون والعرج یمشون مشیًا سویًا والبرص یبرأون والصّم یسمعون والموتى یقومون والفقراء یبّشرون" (متى 11: 6-4

 وقارن مع أشعیا 26: 19 و 29: 18 و 35: 5 و 16: 1).

 وفي خطابه بعد شفاء المخلع عند بركة بیت حسدا في القدس قال لسامعیه من الیهود: "تتصفحون الكتب تظنون أن لكم 

 فیها الحیاة األبدیة، فهي التي تشهد لي" (یوحنا 5: 39). وأضاف: "لو كنتم تؤمنون بموسى المنتم بي ألنه في شأني ُكِتب" (یوحنا

.(46 :5 

  

 في شخص یسوع تكتمل الكتب المقدسة

26 17 :5 (متى ُألكمل" بل ُألبطل جئُت ما واألنبیاء. الشریعة ُألبطل جئت أني تظنوا "ال الجبل: على العظة في یسوع                     قال

على أخرى جهة من وتدل واحد اهللا أن كما واحدة اهللا كلمة ألن القدیم العهد تثبیت جهة من یبین اإلبطال وعدم اإلكمال وهذا .(                        

فقط لیس نفسه المسیح یسوع قدم ولقد .(19 :28 (متى قدس" وروح وابنًا أبًا نفسه عن اهللا فیه یكشف الذي الجدید، العهد                        كمال

 بمثابة تتمة وخاتمة للعهد القدیم، بل هو في الوقت نفسه تتمّة مجدِّدة وُمبِدعة وتفوق العهد الذي سبقه.

"شعاع  ألنه والشاملة الكاملة اهللا كلمة نفسه هو بل أفضل، فهمًا المقدس الكتاب فهم على فقط یساعدنا ال المسیح                     ویسوع

:1 (یوحنا بیننا" وحلَّ بشرًا صارا "الذي الكلمة وهو .(1 :1 (عبر كلمته" بقوة شيء كل یحفظ الذي واالبن جوهره وصورة                       مجده

في شيء فكل .(18 و 17 :1 (رؤیا الحّي" وهو واآلخر "األول وهو .(9 :1 (یوحنا إنسان" كل ُینیر الذي الحق "النور وهو .(14                        

 الكتاب المقدس وفي التاریخ ال یمكن فهمه إال من خالل شخص السید المسیح.

  

 بالنسبة إلى الشریعة

بحریة 27 یتصرف أخرى جهة من وهو تقویة، محافظة علیها وُمحافظًا المعرفة تمام الشریعة عارفًا جهة من یسوع                   یظهر

وباألطعمة بالسبت، یتعلق (فیما الحقیقي التفسیر لیفسرها جاء فقد للهیكل). الضرائب جبایة 24-27؛ :17 (متى الیها                  بالنسبة

فقد ولهذا وعمقها. روحانیتها یبّین أن ویرید .(13-1 :7 و 28 :2 و 20-18 :2 مرقس الخ… والصیام الطهارة وُسَنن                      المحرمة

-21 :5 (متى لكم…" فأقول أنا …أما لألولین: قیل أنه "سمعتم اهللا: لسلطة مساویة سلطة صاحب وأنه الجدید المشترع أنه                      قال

 22). وهو نفسه "غایة الشریعة" كما یقول القدیس بولس (روما 10: 4).

  



 بالنسبة إلى األنبیاء

إله 28 باهللا، باالیمان مثلهم ُینادي فهو حیاته. وفي رسالته في لألنبیاء الحقیقي المكّمل هم یسوع أن لنا یظهر جهة                     من

 ابراهیم واسحق ویعقوب (متى 2: 32)، ومثلهم یدافع عن حقوق اهللا والفقراء (متى 11: 24-2).

ح بغیر تردد أنه أكبر منهم جمیعًا. وهو لیس أكبر منهم من حیث النبوة وحسب ولكنه األول   ومن جهة أخرى فهو یصرِّ

 من حیث المصدر والوجود ومن حیث مصدر اإللهام النبوي. هو أعظم من یونان النبي وسلیمان الملك (متى 12: 41-43 ولوقا

 11: 31-32). وهو أكبر من موسى (متى 19: 8-9). وهو أول األنبیاء إذ كان قبل یوحنا المعمدان (یوحنا 1: 15) وقبل موسى

 (یوحنا 6: 46) وقبل ابراهیم (یوحنا 8: 56-58). ویجب أن نالحظ أن أّولّیته لیست فقط من حیث الزمن بل أیضًا من حیث

 الوجود. أولّیته ال متناهیة ألنها أزلیة: "ابتهج أبوكم ابراهیم راجیًا أن یرى یومي ورآه ففرح… الحق الحق أقول لكم: قبل أن یكون

 ابراهیم أنا كائن" (یوحنا 8: 58-56).

  

 بالنسبة إلى الكتب الحكمیة

 إن یسوع یكمل أیضًا الكتب الحكمیة، وتعتبر هذه الكتب، في صورة المزامیر واألمثال والقصص الشعبي، عن وعي 29

 الشعب للشریعة التي تقود شعب اهللا وتبّین له الطریق، ولكتب األنبیاء الذین یصححون الشعب والملوك والكهنة أیضًا إذا حادوا

 عن الطریق.

بالشهادة  منها اعوّج ما ویصحح الطریق فیبین الوعي، هذا ذاته في یجّسم أنه بمعنى واألنبیاء. الشریعة یسوع                   ویتمم

 التي یؤدیها مدة حیاته كلها حتى مماته.

في  الحكمیة األسفار وتتعرض ونسله. البراهیم ُأعطي الذي الوحي في الشمولیة ابراز إلى أیضًا الحكمیة الكتب                  وتهدف

والنبي األحمق، هو وكأنه الحكیم یظهر حیث والعشرین، الثاني المزمور وفي أیوب ِسفر في وذلك حادة أزمة إلى ما                     مرحلة

في تدخل الخلیقة وكأن القیم، في إنقالبًا فنشهد الكاهن. هي وكأنها والضحیة الضحیة، وكأنه والكاهن الكذاب، النبي وكأنه                    الحقیقي

 فترة حاسمة تؤدي إلى خلق جدید.

بدا  الذي الطریق وفتح الحكمیة، الكتب في نجدها التي المعكوسة القیم هذه معنى الصلیب على بموته یسوع أوضح                    وقد

بحكمته العالم كان "فلما قورنتوس: أهل إلى األولى رسالته في بولس القدیس قال ذلك وفي البشریة. وجه في مسدود طریق                      وكأنه

والیونانیون اآلیات یطلبون الیهود كان ولما التبشیر. بحماقة المؤمنین یخلص أن اهللا لدى حسن اهللا، حكمة في اهللا یعرف                     لم

فهو یونانیین، أم كانوا یهودًا للمدعوین، وأما للوثنیین. وحماقة للیهود عثاٍر مصلوب، بمسیٍح نبشر فأنا الِحكمة، عن                   یبحثون

:1 قورنتوس 1) الناس" من قوة أوفر اهللا من والضعف الناس، من ِحكمة ألكثر اهللا من الحماقة ألن اهللا. وِحكمة اهللا قدرة                        المسیح،

.(25-21 

  

 الخلیقة الجدیدة والقراءة الجدیدة

جدید 30 شيء نفسه الوقت في ولكنها القدیمة بالتقالید ترتبط وأعماله وكالمه وشخصیته وتصرفاته كلها یسوع رسالة                  إن

یصبح شيء كل وصاعدًا، اآلن فمن .(22 الشعوب (نور یتجاوزه نفسه الوقت وفي القدیم العهد ویثبت یكمل فیسوع                    ومستحَدث.

جدیدة والمعاهدة .(9 :2 ویوحنا 17 :1 ومرقس 17 :9 (متى جدید وتعلیمه (14 :13 (یوحنا جدیدة المحبة وصیة جدیدًا:                      فیه

 (لوقا 11: 35 و 1 قور 11: 25).



 وَمن آمن به جعله الروح القدس خلیقة جدیدة (قورنتس الثانیة 5: 17 وأفسس 4: 24). وفیه أصبح الجمیع، یهودًا 

 ووثنیین، إنسانًا واحدًا جدیدًا (أفسس 2: 15). وهذا التجدد في الكیان سوف یبلغ تتمته الكاملة والنهائیة في السماء. وهناك یكون

 للمخلَّصین اسم جدید (رؤیا 2: 17). هم أورشلیم الجدیدة (رؤیا 3: 12 و 21: 2) ألن "الجالس على العرش قال ها أنا أصنع كل

 شيء جدیدًا" (رؤیا 21: 5).

 فمن اآلن وصاعدًا یجب أن تتم قراءة كل شيء على ضوء هذا التجدد. فلجمیع الكتب قبل المسیح وبعده محور واحد، 

 هو المسیح القائم من بین األموات. منذ العنصرة وحلول الروح القدس وهو روح الحق (یوحنا 14: 17)، كل شيء ُیفَهم على

 ضوء المسیح. هكذت ُوِلَدت ونمت التقالید الرسولیة الُمسلَّمُة إلینا من جیل إلى جیل بصورة غیر قابلة للخطأ بقوة الروح القدس.

 وهكذا َفهمت الكنیسة عبر األجیال الكتب المقدسة وهكذا یجب أن نقرأها وأن فهما معها. 

  

 استمراریة وتتمة وَحَدٌث جدید

كلما بحثنا وتعمقنا في الكتب المقدسة، وكان بحثنا صادقًا، ازددنا قربًا من أسرار "غنى اهللا الذي ال ُیستقصى" (أفسس 3 31
 : 8)، وازددنا إیمانًا بان السید المسیح هو محور تاریخ الخالص، وبأنه یجّسد في شخصه االستمراریة بین جمیع مراحله ویتممها

 وُیحِدث فیها حدثًا جدیدًا.

جمیع  ُیخلَّص أن "ُیرید والذي األحد الواحد نفسه اإلله هو الموحي واإلله نفسه، هو اهللا وحي ألن استمراریة                    هناك

 الناس" (یوحنا 3: 17).

 وهناك تتمٌة وحدٌث جدید، ألن هناك عهدًا جدیدًا تمَّ بالفداء الذي صنعه یسوع المسیح الرب المخلص. 

الیهود  أن بولس القدیس قال "ولذلك ،(29 :1 (روما ودعوته" اهللا ِهبات في رجعة ال "ألنه ایضًا استمراریة                    وهناك

4 هذه"، أیامنا "في مجمعیة (وثیقة ِنَعْم" من وهب ما یستعید وال اختیاره ُیلغي ال سبحانه اهللا ألن آبائهم. أجل من اهللا أحباء                        یبقون

.( 

 وهناك أیضًا تتمة وَحَدٌث جدید ألن السید المسیح یبّین من خالل الكنیسة التي هي العهد الجدید أنه هو غایة خطة اهللا 

 الذي أراد أن یجمع كل شيء تحت رأس واحد هو المسیح" (أفسس 1: 10). وبه بدأت تتحقق وحدة الجنس البشري إذ أخذت

 الكنیسة تجمع في وحدتها أناسًا من "كل أّمة وقبیلة وشعب ولسان" (رؤیا 7: 9 وتعلیم الكنیسة الكاثولیكیة 772 و 775).

  

 قبول الكتب المقدسة كلها في یسوع المسیح

أیضًا 32 یقبل وأن الجدید، العهد في عنه به اهللا أوحى ما كل وَقِبَل المسیح، بیسوع یؤمن أنه یعني مسیحیًا اإلنسان یكون                       أن

فقط لیس التوراة، حقیقة لفهم األسمى والمقیاس المفتاح غذن فهو نفسه. على وطّبقه القدیم العهد المسیح السید فهم بها التي                      الطریقة

 فیما یتعلق بكل ما قیل وُعِمْل في اسرائیل من قبله ولكن أیضًا لكل ما سوف یتم من بعده (یوحنا 16: 11-7).

 المسیحي یقبل جمیع الكتب كما فهمها السید المسیح في أعماق وعیه، ونحن أكیدون أنه قادر على ان یكشف لنا الحقیقة 

 الكاملة.

  

  

 

 الفصل الثالث

 االجابة على األسئلة المطروحة

  



 كلمة اهللا كلمة حق

عن 33 الناجمة والالواعیة الواعیة الضغوط جمیع من نفسه یحرر أن یجب اهللا ولكلمة الیمانه أمینا یكون أن أراد                    َمن

المقدس، بالكتاب المعنیین الطرفین من ألي صدیقة أم معادیة كانت سواء الراهنة، السیاسیة المواقف وعن الحضاریة                  االنتماءات

من اإلیمان تفكیر یجرد أن یمكن الصدیق، الموقف أو المعادي الموقف الموقفین، كال ألن والیهودي. الفلسطیني الشعبین                   أعني

اهللا كلمة ألن شعب. وكل إنسان كل لصالح أمانة تكون أن إال یمكن ال هللا األمانة ألن العلم مع هللا، أمانته من ثم ومن                          موضوعیته

 یجب أن تكون النور والدلیل وال یجوز أن تكون أداة صراع مع أو على أي من الطرفین.

إذا  أما توّحدنا. أن إال الكلمة لهذه یمكن ال الحال هذه وفي الحقیقة. سبیل في إال صراع أداة اهللا كلمة تكون أن یجوز                         ال

إخضاع یعنب وهذا حقیقة. ال موت أداة منها نجعل إذ اهللا كلمة نشّوه أنا یعني فهذا وضغائن انقسامات فینا وغدت ذلك عكس                        حدث

 الكتاب المقدس لالستغالل السیاسي وإهمال جوهر رسالته الدینیة.

 وبهذه الروح وعلى ضوء ما تقدم، یسعنا اآلن أن ُنجیب على األسئلة المطروحة، كما حددناها في بدایة هذه الرسالة. 

  

 أوًال: العهد القدیم والعهد الجدید

  

 في الجماعة المسیحیة األولى

كتب 34 جمیع وفي المزامیر في بها الموحى اهللا لكلمة أمینة الرسل أعمال في المذكورة األولى المسیحیة الجماعة                   بقیت

مرحلة القدیم العهد بأن تنادي أصوات بدأت ولهذا الوثنیة، الفلسفات تأثیر عن الناجمة الصعوبات بعض نشأْت ثم القدیم.                    العهد

 انقضت بل هي مناقضة للعهد الجدید.

القدیم العهدین بین تفرق أن أرادت التي والهرطقات األفكار تصحح أن وحاولت التیارات، هذه البدایة منذ الكنیسة شجبت                    وقد

 والجدید.

یرید  تیار أیضًا هناك البعض، ِقَبل من المقدس الكتاب فهم اساءة وبسبب األحداث، من الناجمة الضغوط بسبب                   والیوم

 أن یرى في العهد القدیم تاریخ الشعب الیهودي فقط، ولیس كتابًا من الكتب المقدسة المسیحیة.

  

 تعلیم الكنیسة

القدیم 35 والعهد الجدید العهد فیه بما كله، المقدس الكتاب یلي: فیما تلخیصه ویمكن ثابتًا الشأن هذا في الكنیسة تعلیم                     ظّل

وثیقًا ارتباطًا ُمرتبطین العهدین كال فإن ولهذا الناس. جمیع لخالص به اهللا أوحى اهللا، كالم وهو "التوراة"، باسم أیضًا                     والمعروف

 بحیث ال یمكن فصلهما عن لعضهما البعض، مهما كانت األسباب.

ما  األنبیاء: أو الشریعة ألبطل جئت أني تظنوا "ال المسیح: السید قال أیضًا. الشأن هذا في وصریح واضح                    واإلنجیل

"السماء .(18-17 :5 (متى شيء" كل یتم حتى الشریعة من نقطة أو حرف یزول لن لكم: أقول الحق ألكمل. بل ألبطل                       جئت

 واألرض تزوالن وكالمي ال یزول" (مرقس 13: 31 وراجع لوقا 16: 17 و 21: 33).

للكتب  المؤلف وهو الموحي هو اهللا "إن یلي: كما الكنیسة تعلیم تحدید الثاني الفاتیكاني المسكوني المجمع اعاد                   وقد

أن وبحیث خفیة، بصورة الجدید العهد یتضمن كان القدیم العهد أن بحیث بحكمة اهللا أعدهما وقد العهدین. كال في جمیعها                      المقدسة

احتوتها التي القدیم، العهد كتب فإن بدمه، الجدید العهد بدأ المسیح السید وبما القدیم. العهد في مكتوم كل عن النقاب أزال                       الجدید

 البشارة اإلنجیلیة احتواًء كامًال، تتلقى كامل معناها في العهد الجدید، وهي بدورها تفّسره وُتنیره" (كلمة اهللا 16).



ال  والكتبة، واألنبیاء الشریعة كتب فیها وبما والثانیة الولى القانونیة كتبه بجمیع الكنیسة، حددته كما إذن القدیم                   فالعهد

ومنه المتأنس اهللا كلمة بالمسیح كماله یبلغ وإنما مقدسًا. وكتابًا اهللا كلمة یبقى األبد وإلى الُمنزلة. اهللا كلمة هو قیمته. َیفقد وال                        یزول

 یستمد معنى وإضاءة جدیدة. فإذا قبلنا الكتاب بهذا المعنى، سیكون لنا نورًا یهدینا إلى الحقیقة والعدل في ظروفنا الحاضرة.

  

 كالم اهللا

اهللا 36 لن شعب. ولكل إنسان لكل أیضًا بل والیهودي، المسیحي للفلسطیني فقط لیس موّجه القدیم العهد كتب في اهللا كالم                      إن

الیهودي بینها ومن األرض، شعوب جمیع نفسها الخالص خطة وفي األخّوة في یجمع وحتى الجمیع ولخالص للجمیع                   تكلم

 والمسیح یوالمسلم.

خالص  اداة لنا یكون ان من فبدال فهمه، أساء أو البعض رفضه فإذا ولهذا ُیمس. وال مقّدس ُمنزل اهللا كالم ظرف كل                        في

 وأخّوة، فإنه یصبح سالحًا مضافًا في خصوماتنا وأداة موت لألشخاص والشعوب والحضارات.

بكتبنا  ایماننا نفقد كي سببًا لیست االساءة هذه فإن المقدس، الكتاب استخدام یسيء البعض كان إن وقلنا سبق                    ولقد

 المقدسة، بل هي إساءة االستخدام التي یجب أن نشجبها وأن نصححها ولیس كالم اهللا.

  

 ثانیًا: العنف في الكتاب المقدس

  

 أمثلة على العنف في العهد القدیم

خاصة 37 الظاهرة هذه ونجد تعالى. قداسته على للتأكید ذلك سبحانه. اهللا إلى العنف أعمال ینسب القدیم العهد أن مرارا                     نجد

 في مجالین: في مجال العقوبات المفروضة على بعض مخالفات الشریعة وفي تطبیق شریعة "الحرم" على اشعوب المغلوبة.

 ،(14 :31 (خروج السبت مدنس وبقتل ،(5-2 :17 (تثنیة األوثان عابد برجم مثًال الشریعة تأمر األول المجال                   ففي

 وبقتل الغریب الذي یدخل مقدس الهیكل (عدد 3: 38).

الملوك  سفر وفي .(30 :16 (عدد فابتلعتهم األرض انشقت إذ موسى على الثائرین عاقب اهللا أن العدد سفر                    ویروي

 األول (19: 40) نجد النبي ایلیا على جبل الكرمل یأمر باسم اهللا بذبح كهنة البعل.

التي  الشریعة وهي "الحرم"، شریعة اهللا باسم ُطبِّقت المدن، وسائر الَعّي ومدینة أریحا فتح بعد الثاني، المجال                   وفي

البقر حتى الشیخ، وحتى الشاب ومن المرأة وحتى الرجل من المدینة في ما كل "وحرموا باهللا: یؤمن ال إنسان كل بقتل                       تقضي

 والغنم والحمیر، فقتلوهم بحّد السیف" (یشوع 6: 21).

أن  أحیانًا ونجد األخرى. للشعوب محاربته في ویؤّیده الشعب مع "یقاتل" اهللا نجد الثأر بمزامیر المعروفة المزامیر                   وفي

.(9-8 :109) أرملة" وامرأته یتامى بنوه لیكن آخر، منصبه ولیتوّل قلیلة أیامه "لتكن االنتقام: وطلب اللعنة صورة یتخذ                    االبتهال

م ذراع الشریر الخبیث" (10: 15).  "فلیخز كل الذین یبغضون صهیون ولیرتدوا إلى الوراء" (129: 5). "حطِّ

  

 العهد القدیم نفسه یشجب العنف ویصححه

سفك 38 ألنه ویرذله داود الملك اهللا یؤنب مثًال: العنف. ألعمال وتصحیحًا شجبًا نفسه القدیم العهد في نجد أخرى جهة                     ومن

الشّر خبز "أكلوا الذین األشرار بتجنب یأمر األمثال وسفر .(8 :22 أخبار 1) هیكًال له یبني أن منه یقبل ال ولهذا كثیرة                        دماء



7 :21 (أمثال الحق" إجراء أبوا ألنهم یجرفهم األشرار "عنف العنف: إلى اللجوء ویشجب .(17 :4 (أمثال العنف" خمر                    وشربوا

 ). وجاء في المزمور 62: "على العنف ال تتكلوا وبالنهب ال تغتروا" (62: 11).

بل  هللا، معرفة وال رحمة وال حق األرض في "لیس اسرائیل: اقترفها التي العنف أعمال شدیدًا شجبًا األنبیاء شجب                     وقد

 فاضت اللعنة والكذب والقتل والسرقة والزنى والدماء تالمس الدماء" (هوشع 4: 2-1).

ینقل  َمن "ملعون والفقیر: الغریب حقوق باحترام یتعلق فیما العدد سفر في ورد بما مواعظهم في أیضًا األنبیاء ر                    وذكَّ

3 :22 وارمیا 7 :22 وحزقیال 17 :24 وراجع 19 :27 (تثنیة أرملة…" أو یتیم أو نزیل حق ف ُیحرِّ َمن ملعون قریبه…                       حدود

.( 

البن  تكون واحدة "شریعة واحدة: شریعة بموجب والنزیل" البلد "ابن مع التعامل على مؤكدًا الخروج سفر في                   وجاء

 البلد والنزیل النازل فیما بینكم" (خروج 12: 49).

حق  ف ُحرِّ أو األرض، أسرى جمیع األرجل تحت ُسِحق "إذا عامة: االنسان حقوق عن النبي ارمیا مراثي في                    وجاء

 الرجل أمام وجه اعلّي، وإذا ُظلم االنسان في دعواه أفما یرى السید؟" (مراثي 3: 35-34).

 ویقول سفر صموئیل األول أن القوة المادیة باطلة، وأشار أشعیا إلى مصدر آخر للققوة: "األشرار في الظالم یزولون 

 ألنه ال یغلب انسان بقوته" (1 صموئیل 2: 9). "في التوبة والراحة كان خالصكم، وفي الطمأنینة والثقة كانت قوتكم" (أشعیا 30:

.(15 

 وأخیرًا فإن وصف "العبد البار المتألم" في سفر أشعیا یأتي بمثابة مقدمة للعهد الجدید وصورة للسید المسیح المتألم 

 لخالص البشریة. فهو "العبد البار" الذي ال "یأتي عنفًا" والذي "ُسِحق من أجل آثامنا" و "قدَّم نفسه كفارة عن خطایانا" (أشعیا

.(53 

  

 كیف نفهم هذه األمور؟

كالم 39 أمام فنحن وسطحیة. متسرعة أحكامًا فیها نصدر أن یسعنا فال ومعقدة عمیقة حقائق أمام أننا أوًال نتذكر أن                     یجب

ُمشیرًا؟" له كان الذي من أو الرب فكر عرف الذي فمن طرقه. وتبیُّن اهللا أحكام إدراك أعسر "ما بولس: القدیس فیه قال الذي                         اهللا

 (روما 11: 34-33).

 وثانیًا یساعدنا على فهم هذه األحداث الطابع التدریجي في الوحي حتى اكتماله في العهد الجدید. 

الذین  الناس لدى الفهم إمكانیة بذلك یراعي أن أراد اهللا وأن ،(13 (فقرة وتكامًال تدرجًا الوحي في أن وقلنا سبق                      لقد

إلى الخالص رسالة لتبلیغ فیهم والنقص العجز كان مهما ویكلفهم بمقدار، فیهم الوحي ُینزل فهو وعجزهم. جهلهم على                    اختارهم

للشعوب. الحكیم المربي نهج الوحي تنزیل وفي المقدس الكتاب في نهج اهللا أن نقول ولهذا وزمان. مكان كل في كلها،                      البشریة

 فهو یوجه إلیهم كالمه، عن طریق األنبیاء والكتاب الُملهمین، بصورة تدریجیة، وفي كل مرحلة بمقدار ما یمكنهم إدراكه.

الوحي.  عن الملهمون الكّتاب بها عّبر التي والحضارة اللغة نفهم أن یجب أعاله، المذكورة األمثال هذه نفهم حتى                    ولهذا

كونها مع للرسالة، مناقضة أحیانًا تبدو قد التي العصر، أخالقیات وبین بها الموحى الرسالة بین واضحًا تمییزًا نمّیز أن یجب                      ثم

 في الوقت نفسه أداة التعبیر التي نقلتها الینا.

برؤیة  ربطها من بّد ال فیه، حادثة أیة أو منه جزء أي ندرك أن أردنا فإذا واحدة، وحدة كله المقدس الكتاب أن                        ثم

 متكاملة للكتاب كله في مختلف مراحله، منذ أو كتاب فیه من العهد القدیم وحتى آخر كتاب فیه من العهد الجدید.

المقدس،  الكتاب وحدة وهي أعاله، المذكورة األسس باعتمادنا وذلك أسئلتنا، على الجواب نجد أن یمكننا فقط                  كذلك

 والتدرج في الوحي، والتمییز بین الرسالة نفسها وبین العناصر الحضاریة القدیمة التي تعبر عنها وتواصلها الینا.

  



 العنف للتعبیر عن قداسة اهللا

وثانیا 40 اهللا قداسة بمفهوم أوال تتصل العنف إلى اللجوء قضیة أن نجد الملهمون الكتاب فیه كتب الذي العصر                    عقلبة

 بمفهوم العدل وإقراره بین الناس.

القتل  حّد یبلغ جسیمًا عقابًا تعاقب كانت شریعته بنود من بند ألي أو اهللا لقداسة مخالفة كل اهللا، مع التعامل حیث                       من

وتثبیت الشرك إبادة واجب عن تعبِّر الحرم شریعة كانت المدن افتتاح وعند أعاله. المذكورة األمثال لنا ر یفسِّ ما وهذا                     أحیانًا،

 قداسة اهللا ووحدانّیته.

  

 العنف إلقرار العدل بین الناس

بإساءة 41 اإلساءة على بالرّد یقو الثأر وكان والشعوب. األفراد بین العدالة لتطبیق أولى مرحلة كانت الثأر عادة أن                    نجد

ونقرأ .(15 :4) بثأره" ُیؤخذ أضعاف فسبعة قاین قتل "َمن یلي: ما قاین عن نقرأ التكوین ِسفر من الرابع الفصل ففي منها.                        أكبر

 في اآلیة 24 من الفصل نفسه: "انه ُینتقم لقاین سبعة أضعاف واما ِلالَمك فسبعة وسبعین".

من  َیحّد فهو األولى، المرحلة إلى بالنسبة التقدم بعض یحقق قسوته على القصاص قانون أن ثانیة مرحلة في                    ونجد

مرة: وسبعین سبع أو مرات سبع اإلساءة على بالرّد ولیس واحد)، مقابل (واحد فقط بالمثل العقاب یكون بأن ویقضي الثأر                      مغاالة

 "النفس بالنفس، والعین بالعین، والسن بالسن، والید بالید والِرجل بالِرْجل" (تثنیة 19: 21).

الناس"  من بأحد تفعله ال لنفسك تكرهه ما "كل التالیة: اآلیة في البعض بعضهم مع الناس عامل في آخر تقدما نجد                       ثم

 (طوبیا 4: 15).

 ونجد تقدمًا ملموسًا وثوریًا مع اكتمال الوحي في العهد الجدید. فالقاعدة الذهبیة للتعامل مع اآلخرین ال تأمر فقط بتجنب 

 المكروه للغیر بل تأمر بالمعرفو: "فكل ما أردتم أن یفعل الناس لكم أفعلوه أنتم لهم" (متى 7: 12). وأما الثورة فهي شریعة المحّبة

 التي تحّل محّل القصاص (شریعة السن بالسن والعین بالعین)، والتي تصل إلى محبة األعداء: "سمعتم أنه قیل العین والسن

 بالسن، أما أنا فأقول لكم ال تقاوموا الشریر… سمعتم أنه قیل أحبب قریبك وابغض عدوك. أما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم وصلوا

 من أجل مضطهدیكم" (متى 5: 38 و 44-43).

  

 العنف في العهد الجدید

السید 42 قال للعنف. محل یبقى ال الوحي هذا ومع العدو. حتى انسان كل محبة المحبة، یوصیه بالوحي الجدي العهد                     جاء

 المسیح: "طوبى للودعاء فإنهم یرثون األرض" (متى 5: 4).

تترك  ال التي المحبة بالمحبة، القوي المؤمن هو "الودیع" فالمؤمن الروح. قوة وللقوة، للقانون محل هناك یبقى                   ولكن

األقویاء: ملكوت هو اهللا فملكوت .(17-15 :18 متى (راجع اعوّج ما لتصحیح القوانین إلى تلجأ التي والمحبة أخًا. تخذل وال                      حقًا

 "ملكوت السماوات یؤخذ بالجهاد والمجاهدون یختطفونه" (متى 11: 12).

 وفي سّر الفداء تظهر قوة الوداعة والمحبة وفعالیتها. فیه ُیقهر الموت إْذ یقوم یسوع ممجدًا من بعد موته: "قضى على 

 الموت وجعل الحیاة والخلود مشرقین بالبشارة" (2 طیموتاوس 1: 10). وقهر العنف أیضًا، إْذ غفر یسوع لجالدیه، فحّول العنف

 بقوة هذه المغفرة إلى فداء. وإذ تحّمل السید المسیح الموت محّبة ألعدائه، فقد بّین أن الشر هو في حّد ذاته نوع من الكذب، وبهذا

 فمقابلته الشّر الذي یفرضه علیه خصومه بالمحبة هو بمثابة دعوة الیهم للتحّرر من الكذب الذي فیهم والسیر في سبل الحقیقة.



 كذلك جعل السید المسیح م الصلیب وهو مظهر من مظاهر العنف، اداة المصالحة بین اهللا والناس وبین الناس أنفسهم مع بعضهم

 البعض، وهي أقوى وأسمى درجات المصالحة.

  

 قوة الحقیقة

 قوة "الودیع" هي أیضًا كلمة الحق. وأنا لنرى أقویاء هذا العالم أنفسهم، حین یلجأون إلى العنف ویحاولون أن یبرروا 43

 عنفهم، یّدعون أن الحقیقة هي إلى جانبهم. ویظهر ذلك في دور وسائل اإلعالم والسند الذي یریدونه منها.

الفارس"  فم من الخارج بالسیف الباقون "وقتل الشر: وقوى الخیر قوى بین المعركة وصف في الرؤیا سفر في                    جاء

الخارج الحق سالح هو اهللا، وكلمة األرباب، ورب الملوك ملك المسیح، السید یستخدمه الذي الوحید فالسالح .(21 :19                    (رؤیا

 من فیه.

"سالح  هو وسالحنا الروحي. الجهاد إلى الدمار وأسلحة المادیة باألسلحة الجهاد من الجدید العهد في ننتقل فانا ثم                    ومن

الرب في أقویاء "كونوا المعنى: هذا في أیضًا بولس القدیس وقال الحق. وكلمة الصالحة األعمال أعني ،(12 :13 (روما                     النور"

الشّر یوم في تقاوموا أن لتستطیعوا اهللا سالح فخذوا والدم… اللحم مع صراعنا فلیس اهللا… بسالح تسلحوا العزیزة. قدرته                     وفي

الروح سیف لكم واتخذوا البّر… درع والبسوا بالحق أوساطكم وشّدوا إذن فانهضوا شيء… كل على تغلبتم وقد قائمین                    وتظلوا

 أي كلمة اهللا" (أفسس 6: 1-14 و 17).

  

 قضیة الحروب الدینیة

اهللا 44 باسم وأنه اهللا باسم یعمل أنه ویدعي اهللا. حقوق عن للدفاع العنف أو القوة إلى اللجوء المؤمن یدعي الدینیة                      بالحرب

الظاهرة وهذه قومیة. ومنها حضاریة منها للحروب، أخرى ألسباب غطاء الدیانة تكون وغالبًا والقتل. بالتخریب لنفسه                  َیسَمُح

الكتاب من القدیم العهد في العنف مظاهر بعض من جدًا قریبة هذه أیامنا حتى البعض عقلیة وفي األدیان تاریخ في                      الواضحة

 المقدس. فلیس في الزمنة القدیمة للتوراة فقط كانوا ینسبون العنف إلى اهللا ولكن الیوم أیضًا ما زالت العقلیة نفسها قائمة.

قداسة  ذلك أكد كما مقدسة، حرب هناك تكون أن یمكن ال متناقضتان. لفظتان المقدسة" "الحرب أو الدینیة"                   "الحرب

الدیانة ألن الغرب. أساقفة ورؤوساء الشرق بطاركة الجتماع الختامي خطابه في الخلیج حرب غداة الثاني بولس یوحنا                   البابا

كان أخاه یبغض وهو اهللا أحّب أني أحد قال "إذا الناس. أعني اهللا أبناء محبة إلى ثم ومن اهللا محبة إلى اإلنسان ُترشد أن                          یجب

 كاذبًا. ألن الذي ال یحب أخاه وهو یراه ال یستطیع أن یحب اهللا وهو ال یراه" (1 یوحنا 4: 20).

باهللا  االنحدار وهو لدینه. المؤمن ِقَبل من فهم سوء وهو الدین. لجوهر مناقضة هي مقدسة بحرب المناداة فإن ثم                     ومن

 إلى مستوى مقاتالتنا وكراهیاتنا اآلثمة.

  

 عقلیة العنف الیوم

سبیل 45 وفي اهللا قداسة عن الدفاع سبیل في القدیم، العهد صفحات في اهللا باسم المستخدمة القسوة هذه الیوم نحن                     ونستغرب

بالتي ونِعظ ر ونفسِّ نكتب الیوم فنحن أخرى. بطرق نفسها الحقائق عن التعبیر على قادرین أنفسنا ونجد الناس. بین العدل                     اقرار

التقید وواجب تعالى قداسته لغیرنا أو ألنفسنا لنثبت باهللا یؤمن ال َمن كل على اإلبادة حرب إعالن إلى بحاجة ولسنا أحسن.                       هي

 بشریعته.

نستنكرها  التي العنف عقلیة العشرین، القرن في الیوم حتى منا الكثیرین لدى وجدنا أنفسنا، صارحنا ما فإذا ذاك،                    ومع

والروحیة الدینیة المخالفات على الجسماني العقاب فرض بوجوب القائلة العقلیة نجد نحن الیوم فحتى القدیم. العهد أسفار                   في



مكرًا أشد وسائل إلى أو العنف إلى یلجأون العدیدون زال وما الدینیة. الحروب عقلیة منا الكثیرین لدى زالت وما اهللا.                      لشریعة

 للغلبة أو لالقناع في المجال الدیني او في أي مجال آخر.

  

 وفي الصراع الذي عانینا منه حتى الیوم

إذ 46 التوراة. باسم یتكرر نفسه العنف أن للبعض یبدو اهللا، شاء إن الختام، حسن نحو اآلن یسیر الذي الصراع في                      والیوم

 یرید البعض في الواقع أن یبرروا صراعهم بالكتاب المقدس.

هي  المغفرة بالدنا. في األیام هذه في لنا الالزمان الشیئان هما الداخل من القلوب وتبدیل المغفرة إنَّ نقول:                    وللجمیع

سیراخ بن (یشوع خطایاك" اهللا یمحو تضرعت فإذا خطأه، لقریبك "أغفر ألخیه. یغفر لمن یغفر اهللا وإن للجمیع. الخالص                     طریق

فداء مصدر إلى اآلالم وتحّول النفس تنّقي فیما جمیعها الحقوق تنظم بل عنها. تتنازل وال الحقوق تضّیع ال والمغفرة .(2 :28                     

 وتّولد السالم في القلوب.

تكون  أن یمكن ال لشعب محبته وألن بذلك. یأمر أن یسعه وال شعوبًا، أو أفرادًا أحدًا، یظلم أن یمكنه ال سبحانه اهللا                        وإن

مهما الیه یلجأ الذي العنف بیبرر للبشر، والمحب والصالح العادل اهللا بكالم یتذّرع أن الیوم ألحد یحق ال ولهذا آخر. لشٍب                       ظلمًا

 كان الخیر الذي یّدعیه أو المصلحة التي ُینشدها، سواء كانت دینیة أم قومیة.

  

 ثالثًا: االختیار والعهد والمواعد واألرض

  

 بین اإلیمان وواقع الحیاة

هي 47 فالقضیة بأجمعها. البشریة تاریخ خالل من للجمیع، خالص مسیرة تاریخ وهو اهللا كالم هو المقدس الكتاب أن                    قلنا

أن أردنا وإذا المقدس الكتاب في المذكورة اإلیمان وقائع نفهم أن أردنا إذا وشعوبًا. وجماعات أفرادًا جمیعًا، خالصنا تاریخ                     أوًال

التي الوحیدة الوسیلة هي ألنها عیوننا. أمام واضحة الدینیة الرؤیة هذه تبقى أن یجب الیومیة، حیاتنا واقع على تطبیقها كیفیة                      نفهم

 تمكننا من اإلجابة إجابة سلیمة على األسئلة المتصلة بالواقع الذي یعیشه الیوم الشعبان الفلسطیني والیهودي.

  

 االختیار

قّل 48 "لذلك الخروج: سفر في جاء البشریة. مخلص مجيء أمام الطریق لیهيء شعبًا له اختار اهللا ان المقدس الكتاب                     یقول

خطاب في الرسل، أعمال سفر في وجاء .(7-6 :7 (خروج إلهًا" لكم وأكون شعبًا لي اتخذتكم الرب… أنا اسرائیل، اهللا                      لنبّي

نسلك في البراهیم: قال إْذ البائكم اهللا عقده الذي والعهد األنبیاء أبناء "فأنتم الیهود: من مستمعیه إلى الموجه بطرس                     القدیس

 تتبارك جمیع عشائر األرض" (أعمال 3: 25).

 ونجد المعنى نفسه أیضًا في سورة البقرة: "یا بني اسرائیل اذكروا نعمتي التي أنعمت علیكم واني فضلتكم على 

 العالمین" (البقرة 47). وفي سورة الدخان: "ولقد اخترتكم على ِعلٍم على العالمین" (الدخان 32).

العالم  إنشاء قبل اختارنا "إنه أفسس: ألهل إلى الرسالة في بولس القدیس قال ومحبته. اهللا اختیار موضوع هو فرد                     وكل

 لنكون عنده قدیسین بال عیب في المحبة" (أفسس 1: 4).

غیره  ولیعّرف شریعته، في لیسیر الشعوب أو األفراد یدعو به سبحانه، اهللا قبل من ومجاني حّر عمل هو                    االختیار

اإلیمان إلى البشریة لیدعو المقدس الكتاب في الیهودي الشعب اهللا اختار وقد الخالص. إلى المؤدیة اهللا بشریعة شعوبًا، أو                     أفرادًا



العذراء، مریم في القاها التي األزلیة اهللا كلمة المسیحیین نحن لنا هو المسیح وهذا للعالمین. مخلصًا سیرسله الذي وبمسیحه                     باهللا

 فحملت بقوة الروح القدس، وولدت یسوع المسیح المخلص الموعود به.

اهللا  أمام والمسؤولیة والناس. اهللا أمام مسؤولیة المختار الشعب قبل من وهو مجاني، عمل اهللا قبل من إذن هو                     االختیار

واألمانة. الطاعة هذه رهن خالصه ألن االختیار، هذا بحكم له أصبحت التي لهویة واألمانة اهللا ألوامر الشعب طاعة                    تعني

 والمسؤولیة أمام الناس تعني الشهادة وتبلیغ الرسالة إلى اآلخرین.

ولكي  لذاته األمانة فبحكم والناس. اهللا أمام نفسها المسؤولیة یحمل شعبًا، أم فردًا الخالص، إلى ومدعو مختار                   وكل

 یكون هو أیضًا من المخلَّصین یجب أن یخضع ألوامر اهللا ویجب أن یبلغ الناس ما بلغه ایاه اهللا وما أنعم به علیه من نعم.

  

 لماذا یختار اهللا شعبًا دون غیره؟

ببرك 49 ال "إنه معّین: شعب في خاص الستحقاق ولیس شعب، على شعب لفضل لیس غیره؟ دون شعبًا اهللا یختار                     لماذا

غنى غور أبعد "ما ومحّبته: اهللا حكمة عمیق على االختیار یتوقف وإنما .(5 :9 (تثنیة األرض" لترث داخل أنت قلبك                      واستقامة

 اهللا وحكمته وعلمه" (روما 11: 33).

النعم،  من به یخصه بما واحد كل ویخص غیرهم، دون أفرادًا یختار كما غیره، دون شعبًا یختار اهللا أن القول                      ویمكن

قصة في اآللیة هذه بدایة المقدس الكتاب وصف وقد واألفراد. الشعوب منها ویحرر الناس بین والغیرة الحسد آلیة یدمر                     حتى

اآللیة استمرت ثم هللا. قایین لمحبة امتحانًا ذلك فكان هابیل، ذبیحة راضیًا تقبل اهللا ألن هابیل أخاه قایین قتل حیث وهابیل،                       قایین

 المدّمرة عبر المراحل المختلفة في التاریخ المقدس وعبر تاریخ الشعوب عامة في واقع الصراعات والحروب حتى الیوم.

الذین  الَعَملة مثل في وذلك والغیرة. الحسد آلیة من التحرر ضرورة أعني نفسها، بالحقیقة یسوع یذكر الجدید العهد                    وفي

علیه فتذمر متساویًا. واحدًا أجرًا منهم واحد كل العمل رّب أعطى النهار آخر وفي منه. جزءًا وبعضهم كله النهار بعضهم                      عمل

 َمن عمل النهار كله. "فأجاب رّب العمل واحدًا منهم: یا صدیقي ما ظلمتك… أم عینك حسود ألني كریم" (متى 20: 13 و 15).

أو  الواحد فاختیار یكون. أن ألخیه اهللا شاء كیفما اخاه، یقبل وأن أخیه في اهللا یرى أن اإلنسان على أن یعني                       وهذا

بیت في "إن یسوع: قال نعمته. إنسان ولكل جّمة اهللا ِنَعم فإن اهللا. نعمة من حرمانه أو اآلخر إقصاء یعني ال ما بنعمة                         تخصیصه

 أبي منازل كثیرة" (یوحنا 14: 2).

كال  تواضع في بل اآلخر. لدى الرفض وال اختاره من لدى العجرفة یولد أال یجب ما لشعب أو ما لفرد اهللا                       واختیار

 الطرفین وفي رؤیتهما معا لعمل اهللا یتوصالن معًا إلى المحبة والعدل ومن ثم إلى المصالحة.

  

 العهد والمواعید والوعد باألرض

ما 50 وهو المسیح، السید سبق القدیم فالعهد جدید. وعهد قدیم عهد على الیوم نتكلم ونحن والناس. اهللا بین معاهدة هو                      العهد

أشخاص أو وشعوب اهللا وبین الیهودي والشعب اهللا بین المختلفة العهود ویشمل المقدس. الكتاب من األول القسم في علیه الكالم                      تّم

لقبوله الشعوب لجمیع المسیح السید وقدمه القدیم، للعهد ًال مكمِّ جاء وقد المسیح. السید بدم تّم الذي العهد هو الجدید والعهد                      آخرین.

 والدخول فیه.

أن  إال الحّر. اهللا اختیار هو العهد وأساس علیها. بالمحافظة وأمره الشریعة الیهودي الشعب اهللا أعطى القدیم العهد                    وفي

بصفة أعني الصفة بهذه یبقى وهو الجدید، للعهد أبدًا الالزمة القاعدة هو القدیم والعهد وتعاونه. اإلنسان حریة على متوقف                     تحقیقه

یسوع شخص في اكتماله وحتى وداوود، وموسى وابراهیم نوح مع العهد البدایة، منذ أجزائه بكل باٍق والعهد واألساس.                    القاعدة

 المسیح ابن داوود ابن ابراهیم. ألن "غایة الشریعة هي المسیح لینال البّر كل مؤمن" (روما 10: 4).



مفهوم  تطور وقد الخ… والُملك األرض تتناول زمني طابع ذات األولى المواعد وكانت العهد. من جزء                  المواعد

 األرض بحسب الخبرات المعیشیة المختلفة التي مّر بها الشعب المختار.

في  الیها یصلون التي األرض یتملكون كانوا الذین الرّحل البدو قبائل بنظام األرض مفهوم یتصل ابراهیم زمن                   ففي

ألبرام…إن الرب "قال بركة. ودلیل اهللا من هبة بمثابة تعتبر المرحلة هذه في األرض وكانت .(6-4 :13 (تكوین وترحالهم                      حّلهم

:13 (تكوین بركة" وتكون اسمك وأعظم وأباركك كبیرة أّمة أجعلك وأنا األبد… إلى ولنسلك أعطیها لك تراها التي األرض                     كل

 14 و 12: 20).

فهمها  كذلك مسّلح. فتح موضوع الملوك من تاله وَمن نون بن یشوع مع األرض أصبحت مصر من الخروج                    وبعد

الواجب من صار مسؤولیة وعلى هللا األمانة على تدل التي العالمة األرض أصبحت وقد الملهمون. الكتَّاب قدمها وكذلك                    الشعب

 على اسرائیل أن یضطلع بها.

شریعة  وبحسب بالعدل لها وحكمه األرض من موقفه على متوقفًا بركتها وعلى األرض على اسرائیل حّق باَت                   ولهذا

 العهد (تثنیة 12-16) وبالمحبة الصادقة والمخلصة هللا (تثنیة 6: 4-5 و 8: 11-20 و 11: 26-32 و 28).

وبتوزیع  (22-15 :16 و 11-1 :14 و 13 ،7-1 :6 (حزقیال األصنام بعبادة العهد مخالفة أن األنبیاء حذر أیضًا                     ولهذا

تؤدي وسوف وفقدانها. األرض دمار في سببًا تكون سوف (5-4 :6 ومیخا 7 :9 و 9 :2 (عاموص وثمارها لألرض عادل                       غیر

عصیان إلى مصر في الغربة وأیام بابل في الجالء أیام الملهمون الكّتاب نسب الواقع وفي غریبة. أرض في الشعب جالء                      إلى

 الشعب للعهد: "ستدمر األرض كلها" (ارمیا 4: 27)، "وال یسكنون في أرض الرب" (هوشع 9: 3).

وسوف  شعبه یعّزي سوف اهللا "إن أمل. غیر من یتركوه ولم بابل في الجالء أیام في الشعب یخذلوا لم األنبیاء أن                       إال

دخوًال الفترة هذه في یدخل اهللا ونرى .(8 (أشعیا أرضه" إلى ویعیده بابل من شعبه یخّلص "وسوف .(13 (أشعیا المْبتلین"                      یرحم

تعالیمه بحسب السلوك ومن شریعته، فهم من "یمكنه جدیدًا قلبًا فیعطیه األرض، في جدیدًا شعبًا له لیخلق التاریخ، في                     مباشرًا

المعصیة من الراجعین وإلى صهیون إلى الفادي "یأتي ثم ،(34-31 :31 (ارمیا وینساها" الخطایا الرب یغفر وسوف                   ووصایاه.

،(9 و 3 :8 (زكریا كلها األرض وتمأل ترمیمه بعد الهیكل إلى اإللهیة الحضرة تعود وسوف .(20 :59 (اشعیا یعقوب"                      من

 وعندما یأتي المسیح الملك فسوف یخلص "الرب اإلله في ذلك الیوم كغنم شعبه" (زكریا 9: 16).

  

 أحكام األرض في التوراة

وضیوف 51 نزالء أنتم وإنام األرض لي ألنها بتاتًا. ُتبع فال األرض "وأما هللا. األرض فرید. حكم التورة في                    لألرض

السرائیل یجوز ال فإنه ولهذا .(12 :39 ومزمور 15 :29 األول األیام وأخبار 3 :9 هوشع أیضًا وراجع 23 :25 (أحبار                       عندي"

في فیتجّذر الحقیقة، هذه ینسى أن به یحّل أن یمكن ما وأسوأ اهللا. أرض في ضیف هو بل مطلقًا. استمالكًا األرض یستملك                        أن

 األرض وُیحلها محل اهللا في عبادته وفي سلّم قیمه.

االشتراع:  تثنیة ِسفر في جاء ولهذا لها. مستحقین غیر بأعمالهم یصبحوا لم ما فیها، اهللا استضافهم لمن األرض                    وتبقى

بها جدیرًا أیضًا هو المختار الشعب یكون أن یجب وكذلك .(5 :9 (تثنیة أمامك" من الهك الرب طردها األمم تلك شّر ألجل                        "فإنه

بها جدیرًا یبقى أن فیجب األرض في استقّر ما وإذا اهللا. ایاها أعطاه التي للنعمة أمینًا یبقى أن یجب اهللا. شریعة على                        بمحافظته

 للبقاء فیها، وإال فإن األرض "تلفظ ساكنیها" (احبار 18: 25).

وهي  الیوبیل، بسنة ُینادى عامًا خمسین فكل المطلقة. الملكیة یحدد خاصًا نظامًا التوراة في نجد ذلك إلى                   وباإلضافة

وطنه وأن لألرض الحقیقي والمالك الجمیع سید هو اهللا بأن لإلقرار وذلك العبید، فیها وُیحرر األرض توزیع فیها ُیعاد التي                      السنة

إلى واحد كل ترجعون هذه الیوبیل سنة في أهلها… لجمیع األرض في باعتاق ونادوا الخمسین سنة "وقّدسوا آخر. مكان                     في

 ملكه" (احبار 25: 10 و 35).

  



 العهد الجدید والمفهوم الجدید لألرض

یتضح 52 وللمواعد للعهد والشمولي الروحي المعنى كان الیهودي الشعب تاریخ من جدیدة مرحلة كل ومع عهد كل                   مع

 أكثر فأكثر، إلى أن جاء العهد الجدید مكمًال للعهد القدیم وبالغًا به ذروته وكماله.

في  مختلفة فترات في عنه التعبیر جاء ولو وحیدًا، عهدًا بأسرها واالنسانیة اهللا وبین المختار، والشعب اهللا بین                    إن

هذه في كلمنا الوسائل، مختلف كالمًا األنبیاء بلسان كثیرة مرات قدیما اباءنا كلم بعدما اهللا "إن متعددة: وبوسائل المقدس                     الكتاب

لُیقال والقدیم، الجدید العهدین، بین وال المراحل هذه بین ُیفصل أن إذن یجوز فال .(1 :1 (عبر االبن" بلسان األیام آخر وهي                        األیام

وأن موسى"، ید عن اعطیت "الشریعة أن المسیحي یؤمن بل متوازیان. أو مختلفان أنهما أو البعض بعضهما عن مستقالن                     أنهما

 "النعمة والحق قد أتیا عن ید یسوع المسیح" (یوحنا 1: 17) مكملین للشریعة (متى 5: 17).

 :32 وارمیا 8 :61 و 3 :55 أشعیا راجع وأبدي نهائي عهد وهو النبي، ارمیا به بشر الذي الجدید العهد یسوع دّشن                        فقد

جدیدًا روحًا فیهم وأجعل آخر قلبًا "واعطیهم الكالم: بهذا حزقیال وصفه الذي العهد وهو .(35 :2 وباروك 6 :16 وحزقیال 40                     

وراجع 20-19 :11 (حزقیال أحكامي" ویحفظوا فرائضي على یسیروا لكي لحم من قلبًا وأعطیهم الحجر قلب لحمهم من                    وأنزع

 أیضًا 18: 31 و 36: 26).

من  قائمًا مخلصا یقبلونه الذین جمیع لیشمل القدیم االختیار یتسع وفیه وبه فریدة، بصفة اهللا مختار هو المسیح                    والسید

لجمیع: الفداء نعمة أعطیت إذ الشعوب وسائر المختار الشعب بین الحاجز هدم فبه الیهود. غیر ومن الیهود من األموات،                     بین

شخصه في العداوة…لیخق أي بینهما، یفصل الذي الحاجز جسده في وهدم واحدة، جماعة الجماعتین من جعل فقد سالمنا                     "فإنه

 من هاتین الجماعتین، بعدما أوقع السالم بینهما، إنسانًا جدیدًا واحدًا" (أفسس 2: 14- 15).

تعید  الزمن هذا في رب، "یا السرائیل: الُملك ُیعید زمنیًا مسیحًا ینتظرون زالوا ما الناس كان المسیح السید جاء                     ولما

 الُملك إلسرائیل؟" (أعمال 1: 6 وراجع لوقا 24: 21).

یسوع  قال وقداسة. حق ملكوت روحي، ملكوت وهو واحد كل في الحاضر اهللا بملكوت نادى المسیح السید أن                    إال

 لبیالطس الوالي الروماني: "إن مملكتي لیست من هذا العالم… إنما جئت ألشهد للحق" (یو 18: 37-36).

أیضًا:  المسیح السید وقال .(29 :37 (مز لألبد" ویسكنونها األرض یرثون األبرار فإن هللا ُملك أنهم فبما األرض                    وأما

بصورة تكتمل عنف، كل عن بعیدًا األرض، على الودعاء سیطرة وان .(4 :5 (متى األرض" یرثون فإنهم للودعاء                    "طوبى

وطننا هي التي المیعاد ألرض والرمز الصورة األرضیة اورشلیم تصبح وبذلك .(2 :21 و 12 :3 (رؤیا السماویة                    أورشلیم

(أشعیا الجدیدة" واألرض الجدیدة "السموات وهي .(26-25 :4 (غالطیة أمنا" وهي فحرة العلیا أورشلیم "أما اهللا: عند                   السماوي

أیضًا هي بل وحسب، أرضیًا تراثًا أو أرضًا بعد أورشلیم ولیست .(1 :21 ورؤیا 13 :3 بطرس 2 وراجع 22 :66 و 17 :65                        

 وبصورة خاصة تراث روحي لإلنسانیة الساعیة إلى الخالص.

هیكله.  في هللا العبادة أداء من المؤمنین تمكین هو استمالكها من الهدف وكان هللا، َمقِدسًا القدیم العهد في األرض                     كانت

بالروح اآلب یعبدون الصادقون العباد فیها اآلن، حضرت وقد ساعة "تأتي قائًال: أعلن فإنه للعهد، مكمًال المسیح السید جاء                     ولما

جرزیم جبل في أم القدس في ذلك سواء ،(24-23 و 21 :4 (یوحنا والحق" بالروح یعبدوه أن العباد فعلى روح اهللا إن                        والحق…

 أم في أي مكان في العالم.

بالمعنى  وانتهاء والسیاسي والجغرافي المادي بالمعنى ابتداء الوحي، مراحل مختلف في األرض مفهوم إذن تطور                 فقد

األولى القیمة األرض ولیست للعبادة محددة أرض هناك لیس بعینها. بأرض مقّیدة اهللا عبادة تعد ولم والرمزي،                   الروحي

 والمطلقة. وإنما األول هو اهللا سبحانه وتعالى وعبادته.

  

 أما السؤال المطروح



المقدس 53 الكتاب ُیعطي هل التالي: هو المقدس بالكتاب مؤمن وكل المسیحي الفلسطیني یطرحه الذي األساسي                 والسؤال

 الیوم، وهو كالم اهللا، الحق للشعب الیهودي لیتملك األرض ولُیخِرج منها الشعب الفلسطیني؟

أرض  هي األرض هذه إن التالي: الموقف أمام نفسه یجد – أیضًا والدولة الیهودي الشعب وكذلك – المؤمن الیهودي                     إن

وفي شتاته. في اضطهدته التي الشعوب وجه في أمنه الیوم یجد األرض هذه وفي ونسله. البراهیم اهللا بها وعد وقد له.                       مقدسة

 نظره، اهللا والدولة واألرض یشكلون مثلث أمنه وأمانه.

التوراة  زمن ومنذ الفلسطیني. العشب هو آخر لشعب ُملك قرون منذ هي نفسها األرض هذه أخرى، جهى من                    ولكن

 أیضًا بقیت هذه األرض أرض شعب آخر عاش فیها جنبًا إلى جنب مع الشعب الیهودي.

وهي  األولى. المقدسة األرض الیها بالنسبة فهي األساسیة، أحداثها وموقع المسیحیة مهد ذلك إلى باإلضافة                 وهي

إلى تدعو التي واألسباب والمسلمین. والمسیحیین الیهود من المؤمنین لجمیع مقدسة أرض إذن إنها مقدسة. أرض أیضًا                   لإلسالم

تقالیدها، بحسب بها خاصًا تفسیرًا دیانة كل فسرته ولو بینها، یجمع واحدًا سببًا هناك أن إال الدیانات. بتعدد متعددة األرض                      تقدیس

 وهو االنتساب إلى ابراهیم، الجّد المشترك لجمیع المؤمنین، إلیمانهم باهللا والواحد األحد.

من  وكلها نفسها، األرض في الدیني تاریخها الثالث وللدیانات األرض. في سیاسیة حقوق لهما شعبان إذن                  فهناك

 "نسل" ابراهیم من حیث النسب المادي أو الروحي، وقد وعد اهللا االرض البراهیم ونسله. فلمن تكون األرض إذن؟

  

 بین الواقع السیاسي وبین الواقع الدیني

تدعیا 54 أن األخریین للدیانتین حق نفسه، الدین باسم األرض على سیاسیًا لها حقًا الثالث الدیانات إحدى ادعت ما                    إذا

 االدعاء نفسه وللسبب نفسه.

الحق  وأما فیها. العبادة واجب ألداء الیها التوجه أو األرض هذه في العیش متساویًا حقًا الثالث للدیانات یحق الدین                     باسم

السلطات به تقوم الذي السیاسي العمل على متوقف فهو مؤمنیها، من مؤمن ألي أو الثالثة األدیان من دین ألي فیها                      السیاسي

ألن یتدخل، أن ویجب - السیاسي، العمل في الدیني االعتبار تدخل ما وإذا الدولي. القانون یحكمه العمل وهذا المعنیة.                     السیاسیة

أي من السیاسي، العمل تمشي بضرورة یذكر فلكي – الناس وبحقوق باهللا واإلیمان الدین شأن من هو أخالقیًا ُبعدًا السیاسي                      للعمل

وهو ابراهیم، هو واحد أب أبناء الجمیع أن أیضًا یقول وهو المقدسة. األرض هذه بها ُتنادي التي الدینیة القیم مع كان،                       طرف

 یدعوهم جمیعًا إلى المصالحة المؤسسة على العدل الذي یفرضه اإلیمان بهذا الجّد المشترك.

وهو  الجیوش إله هو سبحانه اهللا أن فقیل اهللا. إلى مباشرة نسبة القمدس الكتاب مراحل بعض في السیاسي العمل                     نسب

خالل من تاریخهم في الحاضر اهللا إلى ینظرون الغابرة، األزمنة تلك في المؤمنون كان الفار. لیهزم المؤمنین مع یحارب                     الذي

قادرة اإلیمان كلمة وأصبحت اهللا، سمّو ُتدرك ألن أهلیة أكثر البشریة أصبحت فقد الیوم وأما باإلنسان. هللا ومشّبهة قومیة                     نظرة

لجمیع أب نفسه الوقت في ولكنه شعبًا، له اختار إلهًا هو، كما إلیه لتنظر الناس، بین الخالفات عن وتعالى سبحانه تنزیهه                       على

 خالئقه البشریة، ولیس هو بعد إله حرب یصادق شعبًا ویقاتل شعبًا آخر.

أن  یعني فهذا األرض، بهبة یختص فیما لها مرجعًا المقدس كتابه ومن اهللا من تجعل أن ترید السیاسیة السلطة كانت                      إْن

اهللا عدل من المستوحاة المبادئ وهي المقدس، الكالم هذا یتضمنها التي األخالقیة بالمبادئ الجاري الصراع في تهتدي                   یجب

أن مؤمن كل على لیصعب وأنه آخر. شعب یظلم ما لشعب حبه عن ُیعبِّر بأن یرضى ال الذي وهو الشعوب، جمیع تجاه                        وصالحه

سیناء طور على الُمعطاة سبحانه اهللا أوامر وبین كانت أیا والعسكریة السیاسیة القوى الیها تضطر التي العنف أعمال بین                     یوفق

 ومحّبته وعدله بین جمیع الشعوب وفقًا لما ُینادي به أنبیاء اسرائیل.

ومسؤولیات  وفرائض واجبات من معه یجّر ما بكل الیهودي الشعب یمثله الذي الدیني الواقع بین التمییز من بّد ال                     ولهذا

األرض في األولى، فالقیمة تحقیقه. إلى الشعب هذا توصل سیادة، ذات عصریة دولة واقع وهو السیاسي الواقع وبین                    دینیة،

"أحبب (5 :6 (تثنیة قوتك" وبكل نفسك وبكل قلبك بكل الهك الرب "أحبب ومحّبته: اهللا عبادة هي الدیانات، ولجمیع                     المقدسة

 قریبك كنفسك" (أحبار 19: 18)، بهاتین الوصیتین غیر المنفصلتین "ترتبط الشریعة كلها واألنبیاء" (متى 22: 40).



بین  الخالفات تسویة وأما المقدس، الكتاب في المنزلة اهللا الحكام األخالقیة القیمة حیث من یخضع إذن الساسي                   فالواقع

من والُمرشد المنظم دور وهو دیانى، ولكل للدیانة، دور ویبقى الدولیة. القوانین إلى فمردها الرض، على الحق ومنها                    الشعوب،

 حیث القیمة األدبیة واإلنسانیة لكل عمل سیاسي.

  

 تاریخ الكتاب المقدس والتاریخ المعاصر

وانا 55 اهللا. كالم المسیحیین نحن أیضًا لنا هو نفسه والكتاب له. مرجعًا القمدس الكتاب الیوم المتدّین الیهودي الشعب                    یعتبر

العالقة هذه أن نؤمن ال انا إال الیه. اهللا بها أوحى التي بالدیانة بموجبها المؤمن الیهودي الشعب یرتبط التي العالقة هذه                       لنحترم

 الدینیة تتضمن في حّد ذاتها حقًا سیاسیًا.

الكتاب  في الماضي بتاریخه ومرتبط دیني تاریخ المؤمن الیهودي الى بالنسبة هو الیهودي للشعب المعاصر                 والتاریخ

 المقدس. وأما الیهودي العلماني فال یرى فیه هذا البعد الدیني.

الیهودي  الشعب تاریخ في حاضر واهللا منها. فترة كل وفي الشعوب تاریخ في حاضر اهللا أن المسیحیین نحن نظرنا                     وفي

تاریخ في تعالى حضورة وأما األرض. شعوب سائر تاریخ في حضوره وبعنایته، بسره الفلسطیني، الشعب تاریخ وفي كما                    الیوم،

المقدس التاریخ ذلك من یجعل أن سبحانه اهللا أراد إذ تاریخ، كل وعن المعاصر تاریخنا عن یمّیزه خاص حضور فإنه القدیم                       العهد

العهد في المقدس الكتاب في اسرائیل تاریخ بین الفرق هو وهذا بأجمعها. للبشریة خالص وتاریخ للوحي أداة القدیم العهد                     في

 القدیم وبین تاریخه الیوم.

  

 خاتمة

  

 تحریر التوراة من كل استغالل سیاسي

في 56 سالحًا بتخذوه استخدامه أساؤوا قد األصولیون كان أو السیاسیین بعض كان وإن اهللا. كالم هو المقدس                   الكتاب

الناس من ولیس نفسه اهللا سلطة من وحقیقته كرامته یستمد المقدس الكتاب فإن اهللا. كالم یعد لم اهللا كالم أن یعني ال فهذا                         المعركة،

 الذین یستخدمونه أو یسیئون استخدامه، أصدقاء كانوا أم أعداء.

الصراع  في المقدس الكتاب استخدام سوء من استاؤوا وقد یقولون، أخذوا الذین لهؤالء سیما وال للجمیع، هذا                   نقول

مع له شأن ال الكتاب هذا وأن الیهودي. الشعب أجداد جمعه تاریخ سوى لیس القدیم العهد سیما وال المقدس الكتاب أن                       الحالي،

 الكتب الُمنزلة.

 أوًال هذا رفض لإلعتراف بجزء من الوحي ومن ثم كفر بكلمة اهللا. 

وحضارة  تاریخ كتاب المقدس الكتاب اعتبار وهو اال اآلخر، الطرف إلى ننسبه الذي الخطأ في وقعنا أنا یعني هذا                     وثانیًا

العهد في وردت التي الصریحة بالشهادات الحائط عرض ضربنا قد بذلك ونكون الشعوب. من غیره على له وعونًا شعب                     لصالح

استخدام أساَء من علینا یفرضها التي المغلوطة بالفكرة لنقبل والتقلید، الكنیسة تعالیم وفي والرسل المسیح السید أقوال وفي                    الجدید

 الكتاب.

األرض  من دنا ُجرِّ أن وبعد نشكوهم. لم وضحیة نفسه الخطأ في شركاء انفسنا من جعلنا أنا یعني اهللا لكلمة الرفض                      وهذا

ومن ظلمتنا من الخروج من یمكننا والذي منه المنبعث النور ومن أیضًا، المقدس كتابنا من د ُنجرَّ انفسنا نترك فانا                     والحریة،

 التغلب على الصعاب.



  

 شهادة الدیانات الثالث

كل 57 انفردت وأن مقدس، كتاب هي التوراة أن القول في تتفق واالسالم، والمسیحیة الیهودیة الموحدة، الثالث الدیانات                   إن

 واحدة منها في طریقة تفسیرها وفهمها للكتاب.

كل  فوق یكون أن یجب اهللا كالم إن خذالنه. ولیس اهللا كالم عن الذود هو التصرف، سوء أمام اذن السلیم                      فالموقف

في حتى خالص، رسالة ذلك عكس فیه نرى أن یجب بل األفراد. أو الشعوب بین صراعًا یغذى أن یجوز وال بشري.                       صراع

بالعدل دیاناتهم، اختالف على المؤمنین، جمیع یأمر األحد الواحد اإلله فیه فنجد معًا، الیوم نعالجه أن نرید الذي الصراع                     وضع

 وبالمحبة والمغفرة والمصالحة.

اللذین  الطرفین لكال دعوة هو بها االیمان بل المقابل. الخصم مع الخصم هو اهللا أن یعني ال بها واالیمان التوراة                      قبول

عدل كلمة اهللا، كلمة هي الحاضر الظرف في التوراة المصالحة. وإلى بالعدل التعامل إلى یدعوهما اهللا یریا لكي بها                     یؤمنان

 ومغفرة، موجهة إلى الشعبین الفلسطیني والیهودي.

األیام  من یوم في الغیر على السیطرة تكن ولم نفسه، على السیطرة إلى المرء توصل هو المقدس الكتاب من القصد                      إن

جمیع وأن بالهالك. نفسه على المرء حكم یعني اهللا باسم الغیر على السیطرة إلى السعي فإن ولهذا المقدس. الكتاب من الهدف                       هي

 ممالك األرض التي مرت بتجربة السیطرة على الغیر، عرفت أیضًا العاقبة الوخیمة التي أدت الیها هذه السیطرة.

  

 الشجاعة لقبول اإلیمان

آن 58 لقد والبشریة. السیاسیة المالبسات كانت مهما أمینًا، ولیكون اهللا كلمة لیفهم الكافیة بالشجاعة المؤمن یتحلى أن                   یجب

تحریر، قوة یكون أن یمكن تحرر إذا الدبن تخنقها. التي االجتماعیة االطر من لنحررها الدینیة الحقیقة أعماق في للدخول                     األوان

یساعد أن یجب الدین ومخاصمة. قتال قوة إلى ویتحول فیه ة محررِّ قوة كل یفقد فإنه سیاسیة، أو اجتماعیة لمواقف ُأخضع إذا                       أما

المصالحة سبیل في واحد عمل في المشاركة ومن غیره، مع الحوار من المؤمن یتمكن حتى وتحریرها، النفس تصحیح                    على

 والبناء.

العمیق  المسیحي تقلید من جزء أي عن نتخلى أن یجوز وال كامًال. ایمانه یقبل وأن نفسه یقبل أن المسیحي على                      یجب

وهو اهللا غیر إلى أنذهب والقوة؟ النور لنستمد نذهب أین تقلقنا. التي العصیبة الظروف في الثابت ومرجعنا قّوتنا وهو                     والمتین.

 سبحانه حاضر بیننا بكلمته الحیة والمحییة؟

وأهدافها.  جذورها وإلى هویتها أعماق وإلى ذاتها داخل إلى تاریخها فترات أصعب في تعود دینیة أو مدنیة جماعة                    كل

 هذا ما هو حاصل اآلن مع جماعتنا المؤمنة. فانا نتوجه إلى كتاب اهللا، لنفهم أنفسنا فهمًا عمیقًا، ولنفهم ظروفنا ونستوضح طریقنا.

  

 یجب أن نقرأ الكتاب المقدس ونتأمل فیه

الیونان 59 من الشرقیین والكتاب الكنیسة آباء إن والحضاري. الدیني تراثنا ومن ایماننا من یتجزأ ال جزء المقدس                   الكتاب

وسلیمان الطبراني وابراهیم وصفرونیوس الدمشقي ویوحنا االورشلیمي وكیرلس ایرونیموس القدیس مثل والعرب،              والالتین

مثل هي المقدس الكتاب إلى حاجتنا فإن الواقع وفي رئیسة. مكانة حیاتهم في المقدس للكتاب جعلوا غیرهم، وكثیرون                    الغّزي،

 حاجتنا إلى استنشاق الهواء، على حّد قول القدیس اثناسیوس.



هي  اهللا) كالم قراءة (أعني اإللهیة" "القراءة هذه وانتظام. وبمثابرة برویة فیه وبالتأمل بقراءته للكتاب محبتنا عن                   ونعبِّر

من الكثیرین ایمان على حافظت التي وهي العصور. طوال الكنیسة وقّوت الالهوتیین بحوث وأنارت القدیسین قداسة غّذت                   التي

 جماعاتنا المسیحیة التي غالبًا ما عاشت في عزلة ومن غیر رعاة یرعونها.

  

 قراءة فردیة وجماعیة

في 60 أو األسرار خدمة وفي االفخارستیة االحتفاالت في وذلك جماعیة، أو فردیة تكون أن یمكن المقدس، للكتاب                   قراءتنا

الرسولیة الحركات وفي الصالة مجموعات وفي الدیني التعلیم مراكز وفي المسیحي التعلیم دروس في أو اهللا، بكلمة                   االحتفاالت

 المختلفة. ومن الضروري أیضًا أن یكون لكل أسرة كتابها لتقرأه وتتأمل فیه فیكون المرجع لها في جمیع لحظات حیاتها العائلیة.

أركان  من وركن قاعدة فهي المؤمنة. جماعاتنا النعاش حیویة أهمیة ذات هي للكتاب الكنیسة ومع الجماعیة القراءة                   إّن

تجعل التي وهي الحقیقي، الجماعة معنى لنا تبین التي فهي الجماعة. إلى وُسلمت الجماعة في نشأت اهللا كلمة ألن المحلیة.                      كنیستنا

 اهللا حاضرًا في كنیسته.

  

 یجب أن ندرس الكتاب المقدس ونفهمه

 الكتاب المقدس كتاب فرید. ولهذا لكي نستطیع أن نفهمه وأن نفهم رسالته الفریدة، یجب أن ندرسه دراسة مالئمة. 61

أما  وأبدیة. روحیة الهیة رسالة ورسالته الناس. من جماعة إلى اهللا به أوحى وانساني الهي كالم هو المقدس                    الكتاب

الكتاب من نطلب أال یجب بشري. اطار فهو خالله من الرسالة إلینا تصل الذي والجغرافي والتاریخي والحضاري اللغوي                    االطار

 ما لیس فیه. بل یجب أن نبحث فیه عما یمّیزه أعني عن رسالة الحیاة اإللهیة وعن الخالص المقدم فیه لكل انسان.

العلمیة،  الدراسات وإلى التقلید إلى تعلیمها في تستند التي الكنیسة مع وثیق باتحاد وفهمه الكتاب دراسة تتم أن                    ویجب

 فنتمكن من فهم الحقائق المنزلة فهمًا شامًال جامعًا لمراحل الوحي كلها، وعلى ضوء المسیح الذي هو هدف جمیع الكتب المقدسة.

اهللا.  وحي ومن ملهم كلیهما وأن والجدید، القدیم بعهدیه المقدس الكتاب وحدة على أخرى مرة نؤكد أن هنا                    ونرید

ومؤلفه واحد، وكتاب واحد وحي كله المقدس الكتاب إن الملهمین، الكّتاب تعدد من وبالرغم فیه، الكتابیة األنواع تعدد من                     فابلرغم

 هو اهللا، وهدفه الخیر هو المسیح. والماس بوحدة الكتاب المقدس هو المساس بشخصیة السید المسیح وبرسالته.

  

 معاهد الكتاب المقدس في األبرشیة

ابرشیتنا 62 وفي القدس كنیسة ضمن البلد هذا في جهودها تكرس التي المعاهد عدد وارتیاح بسرور نرى الصدد هذا                    وفي

للعاملین نشكر نحن الجامعة. والكنیسة المحلیة الكنیسة أمام جسیمة ومسؤولیتها رفیعة رسالة فرسالتها المقدس. الكتاب                 لدراسة

في المهمة، هذه في المثابرة منهم نطلب وانا أفضل. فهمًا المقدس الكتاب فهم على تساعدنا التي وكفاءتهم الصابرة جهودهم                     فیها

َمعین من یستفیدوا وأن المعاهد هذه لوجود یتنّبهوا أن إلى المؤمنین وندعو المحلیة. الكنیسة ومع نفسها المعاهد بین تعاون                     روح

 العلم هذا القریب منهم. ألن كل هذه المعاهد الكتابیة تستطیع أن تسهم في فهم القضایا الحیویة التي تهمنا وتهم الكنیسة الجامعة.

  

 أن اهللا تكلم في أرضنا



الشریعة 63 تخرج صهیون "من النبي: أشعیا قال المعمورة. أنحااء إلى الكلمة انطلقت أرضنا ومن أرضنا، في تكلم اهللا                    إن

 ومن أورشلیم كلمة الرب" (أشعیا 2: 3).

بالمدینة  دعیت وقد نفسها. لألرض رمز والقدس مسیحیة. جماعة أول ولدت فیها األم. الكنیسة زالت وما كانت                   القدس

توحي وألنها المقدس، الكتاب في الواردة للروایات مسرحًا كانت أماكنها بعض ألن فقط لیس ،(53 :27 و 5 :4 (متى                      المقدسة

الوحي مع الحوار إلى تدعوان فهما الخاطئة، الطبیعة وسط في اإلنسان، من اهللا اقتراب شهدتا واألرض المدینة ولكن                    باالیمان،

رمز هي .(1 :87 و 68 :78 (مزمور اهللا ِنَعم من ونعمة الحّر االلهي االختیار ثمرة القدس معنا. اهللا حدیث إلى االصغاء                        أعني

 لقدرة اهللا الخالصیة: "أورشلیم تحیط بها الجبال والرب ُیحیط بشعبه" (مز 125: 1).

ندفن  وفیه نعیش فیه سكنانا. مكان هو المكان هذا أرضنا. هي المقدسة األرض وهذه مدینتنا، هي المقدسة المدینة                    هذه

مصیرنا لنأخذ اهللا یدعونا إذ تاریخنا نصنع نحن المقدس، الكتاب أرض في هنا فیه. وبقائنا وجودنا لمحض نتألم والیوم                     موتانا.

كلها األرض وفي القدس في نكون ألن تدعونا التي اهللا كلمة تغذینا فیما الفریدة، الدینیة خبرتنا آبار من لننهل وبعقلنا، وبقلبنا                       بیدنا

 شهودًا حقیقیین للواحد األحد، هو "األمین والشاهد الحق" (رؤیا 3: 14).

  

 نعمة وتحٍد

على 64 المسیح السید مع یوم كل نسیر ألنا نعمة هي وتحٍد. نعمة هي المقدس الكتاب أرض في الیوم المقدس الكتاب                      قراءة

 الطرق نفسها، التي سار علیها مع تالمیذه، رفیقا لنا وصدیقًا.

على  معنا یسیر إْذ وهو الرب. مع حدیثنا موضوع هي معاناة نفسها، هذه الصراع أرض في الیوم، نعیش ألنا تحٍد                      وهو

فهم في اهللا إرادة ولنتبّین الكتب" لنفهم قلوبنا "ویفتح (32 :24 (لوقا داخلنا في قلبنا ویضرم یحدثنا فإنه الیه، حّجتنا                      طریق

 تاریخنا.

القراءة،  هذه تثیرها التي القضایا وفي المقدس"، الكتاب أرض في المقدس الكتاب "قراءة في حدیثنا أن نعترف                   وانا

القراءة هذه في لنا أخوة یشاركنا أن الرسالة هذه مقدمة في قلنا كما نأمل فإنا ولهذا والحوار. التفكیر في متابعة إلى یحتاج                        حدیث

ومن العالم هذا بناء في االسهام من یمّكنهم لهم نعمة ومصدر بعض، من بعضهم للمؤمنین بًا مقرِّ اهللا كالم لیكون الحوار،                      وهذا

 تقدیسه.

  

العذراء،  مریم سیدتنا بشفاعة ونسأله، لخطانا". وهدى لسبیلنا "نورًا فتكون كلمته، نفهم لكي بنعمته یمدنا أن اهللا                   نسأل

والعدل السالم نحو أرضنا في بدأت التي الجدیدة المسیرة في وبهداه،لإلسهام المقدس الكتاب بقوة جمیعًا، یؤهلنا أن السالم،                    ملكة

 والمصالحة.

  

 ولیشملنا اإلله القدیر جمیعًا ببركته اإللهیة.  آمین.
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