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َ
 عهدالح هو الهوت  الالهوت الُمصل

 ر�تشارد برات بقلم 

اغبًلا ما يرتبط الالهوت الُمصلح بـ"الهوت العهد". إذا كنت مستمع جيد، فغابًلا ما �سمع الراعة واملعلم� يصفون  
نطاق واسع دلرجة أنه �ستديع  ح والعهد" مًعا ىلع ُمصلَ ال املصطلحان " ستخدم�صلح� والعهدي�". أنفسهم "بالمُ 
 ب ارتباطهما.  سبمنا أن نفهم 

مجيع  ون �شأن الكتاب املقدس. نيُّ ي ك بها الاكلفة اليت تمسَّ �ش� الهوت العهد إىل أحد املعتقدات األساسيَّ 
، االعتقاد بأن لكتاب املقدس وحدها أي "بتورا � رسوال سك" ىلعدون يؤ�ِّ وا �لص� لرتاثهم الربو�ستانت اذلين ظلُّ 

عن  حة  صلَ المُ   وجهة انلظرالهوت العهد ب�    يم�ِّ الكتاب املقدس هو سلطتنا العليا واليت ال جدال فيها. ومع ذلك،  
د تعايلم الكتاب املقدس  ة توحِّ ة األخرى من خالل اتلأ�يد ىلع أن العهود اإلهليَّ الربو�ستانتيَّ   واآلراءكتاب املقدس  ال

 بأ�مله. 

عهدي للكتاب املقدس إىل مرتبة اعيلة يف إ�لرتا يف القرن السابع  ح والبكرة يف الفهم الُمصلَ وصلت اتلطورات المُ 
يف    املعمدا�  اإليمان  )، و�قرار١٦٥٨،  Savoy Declaration(سافوي    �يان)، و١٦٤٦ستمنسرت (و  إيمان  عرش مع إقرار

ة. مع بعض االختالفات  اإل�ل��ِّ ب انلاطق� �ي نيل �مواعت �تلفة من الاكلف، و� منها يمثِّ ١٦٨٩عام لنلدن 
عن وحدة لك ما   بها عهود اهللا مع البرش تعلنس لك هذه الوثائق فصًال اكمًال للطر�قة اليت الطفيفة بينهم، ت�ر

 .مه الكتاب املقدسعلِّ يُ 

م  عن طر�ق العهد. ثم يقسِّ  ستمنسرت عن تنازل اهللا يلعلن عن نفسه للبرشوإيمان  إقرار يتحدثىلع سبيل املثال، 
األعمال" يف آدم و"عهد انلعمة" يف املسيح. اكن عهد األعمال  تار�خ الكتاب املقدس بأ�مله إىل عهدين فقط: "عهد 
بقية الكتاب املقدس. من هذا املنظور،  ىلع  عهد انلعمة  �سود  هو ترتيب اهللا مع آدم وحواء قبل سقوطهما يف اخلطية.  

فقط عندما أدار اهللا عهد انلعمة   هذه املراحل اختلفتاكنت لك مراحل عهد انلعمة متشابه من حيث املضمون. 
 . ار�خ الكتايباتلملسيح بطرق �تلفة عرب الواحد يف ا

ىلع وحدة العهود يف الكتاب املقدس عن طر�ق ر�ط   ا حديثً � الُمصلحي� عدد من الالهوتيِّ  يف نفس السياق، أ�دَّ 
ة بما �سميه العهد اجلديد "ملكوت اهللا". أشار �سوع إىل أهمية ملكوت اهللا يف لكماته االفتتاحيَّ ة كتابيَّ العهود ال

ِس اْسُمَك ة: "للصالة الر�انيَّ  َماَواِت، يِلَتََقدَّ ي يِف السَّ ِ
َّ

بَانَا اذل
َ
َماِء َكذلَِك    .أ ِت َملَُكوتَُك. تِلَُ�ْن َمِشيئَتَُك َكَما يِف السَّ

ْ
يِلَأ

رْ 
َ
 ذلك،   ومع.  و�كرامه  اهللا  �د  هو  للتار�خ  األس�  اهلدف  أن  إىل  أوالً   املسيح  لكمات  �ش�).  ١٠–٩:  ٦(مىت    "ِض ىلَعَ األ
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  اكن . السماء يف وه كما  األرض  إىل ملكوته  ميجء خالل من املجد هذا ىلع  سيحصل اهللا أن إىل أيًضا  لكماته �ش�
ىلع األرض. نقتبس    املجيد  ملكوته   يسعن طر�ق تأس   �لوق  من لك  األبدي  لتسبيحا  استقبال  هو  دائًما   اهللا  هدف

  ، يف نهاية اتلار�خ "١٥: ١١من التسبيح املعروف يف سفر الرؤ�ا 
َ

َعالَِم لَِر�ِّنَا َوَمِسيِحِه، فََسيَْمِلُك إىِل
ْ
قَْد َصارَْت َمَمالُِك ال

بَِد اآلبِِدينَ 
َ
 . "أ

الكتاب املقدس، اكن العديد    أزمنة. يف  األريضبملكوته  مدى ارتباط عهود اهللا    ا حديثً   ةاحلفر�َّ أظهرت االكتشافات  
ة. الحظ علماء الكتاب  بإرسائيل يديرون توسيع مالكهم من خالل املعاهدات ادلويلَّ املحيطة  األمممن ملوك 

 ،وداود   ،وموىس   ،و�براهيم  ،ونوح  ،ة مع آدماملقدس أوجه �شابه ملحوظة ب� هذه املعاهدات القديمة والعهود الكتابيَّ 
 ىلع األرض.   ملكوتهدارة ا�ساع  اهللا إل  كوسيلةم العهود  واملسيح. �ش� أوجه التشابه هذه إىل أن الكتاب املقدس يقدِّ 

مبادئ يف العهود السابقة.   ز�ز تعة ىلع ما هو مطلوب يف املراحل املحددة مللكوت اهللا من خالل  دت العهود الكتابيَّ أ�َّ 
  هذه  استمرت  ثم). ٣–١ط هل لألرض (ت�و�ن ، واملص� اذلي خطَّ ، ودور البرشهلكِ مُ بدأ اهللا مع آدم بإعالنه عن 

عهوده السابقة  اهللا    عزز ).  ٩  ،٦  ت�و�ن(   نوح   مع  عهدال  يف  البرش  خلدمة   الطبيعة  يف  االستقرارب  اهللا  وعد  ح�  املبادئ
مجيع األمم األخرى   ىلعاهللا  تة عظيمة وسينرشون بر� من خالل الوعد بأن �سل إبراهيم سيصبح إمرباطور�َّ 

 ). ٢٤– ١٩ أيام موىس (خروج إرسائيل بناموسه يف إذ بارك ب� اهللا ىلع هذه العهود ). ١٧، ١٥ (ت�و�ن 
ُ
  عهد  لك  ذ خأ

 بأرسه  العالم وىلع إرسائيل ىلع بالرِب  أبنائه أحد ��م بأن  ووعد داود  بيت اهللا تثبَّ  عندما  جديدة آفاق إىل سابق
:  ١كورنثوس  ٢؛ ٣١: ٣١ يف املسيح (إرميا  قتوحتقَّ العهد القديم يف عهود المجيع  تعززت ). ثم ١٣٢ ؛٨٩ ؛٧٢ املزام�(

  تغ�ُّ  األبد إىل نيضمنو عودتهو ،وصعوده ،وقيامته ،وموته ة املسيح،حيا  فإن دلاود، األعظم االبن بصفته). ٢٠–١٩
 اهللا املجيد.  تلصبح ملكوت  لكها  األرض 

 ١٥: ٣ت�و�ن  � ايلوم صعو�ة يف تصديق أن لك يشء يف الكتاب املقدس بعد � اإل�يليِّ �د الكث� من املسيحيِّ 
� ينظرون إىل  � األمر��يِّ غابلية اإل�يليِّ فعهد انلعمة.  استعالنق بملكوت اهللا اذلي يُدار من خالل يتعلَّ 

ون  كب�. عندما يتبع املسيحيُّ   ة �تلفة إىل حدٍ الهوتيَّ   ة �كمها مبادئم إىل فرتات زمنيَّ الكتاب املقدس ىلع أنه مقسَّ 
يصبحوا مقتنع� بأن العهد اجلديد لعرصنا احلايل يتعارض   رساعن ما الكتاب املقدس،  لقراءة ج املشهور ههذا انل

 العهد القديم.  جوانبمع العديد من   ا حقً 

ة. ة والروحيَّ ، واالهتمامات األرضيَّ والفردي  اجلمايعاإليمان  األعمال وانلعمة،  :  ىلع األقل  قضايا اغبًلا ما تظهر ثالث  
من � أن تر�� العهد القديم ىلع األعمال الصاحلة يتعارض مع اخلالص بانلعمة أوًال، يعتقد الكث� من اإل�يليِّ 

استبداهلا بالرت�� ىلع   قد تم  جماعةاهللا ك مع    املشرت�ةإرسائيل  شعب  ، يبدو أن عالقة  ا اإليمان باملسيح. ثانيً   خالل
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  ملكوت  تأسيس � أن دعوة العهد القديم إىل ة لألفراد مع اهللا. ثاثلًا، يعتقد الكث� من اإل�يليِّ العالقات الشخصيَّ 
 يف املسيح.  امللكوت الرويحتناقض مع تأ�يد العهد اجلديد ىلع ت  هللا أريض

يف هذه  إىل حد بعيد  العهد اجلديد �شبه العهد القديم  ح� من رؤ�ة أن  صل� المُ الالهوتيِّ   الهوت العهدن  م�َّ   لقد
الوحيد   الطر�قاملجاالت اثلالثة. أوًال، يف هذا املنظور، اكن اخلالص بانلعمة من خالل اإليمان باملسيح هو 

يثمر دائًما ثمر  اخلالص إيمان للخالص يف الك العهدين. يدعو الكتاب املقدس بأ�مله إىل األعمال الصاحلة ألن 
ة مع  ة واجلماعيَّ ، �ساعدنا الهوت العهد ىلع رؤ�ة أن الك العهدين يتحدثان عن العالقات الفرديَّ ا يً الطاعة هللا. ثان

ا ىلع املستو��. ثاثلًا، أظهر الهوت العهد أن ملكوت اهللا اكن دائًما أرضيًّ  برشلك عهود اهللا تتعامل مع ال ف اهللا. 
وغ�ها، دلى الهوت العهد الكث�   ق ال�. بهذه الطرا. ير�ز العهدين القديم واجلديد ىلع خدمتنا يف الك املجوروحيًّ 

 مه للمجتمع اإل�ي� األوسع.قدِّ يل

حة املعارصة. يف  إىل إاعدة تأ�يد الهوت العهد بقوة يف األوساط الُمصلَ  ةمزتايد  اجةح، هناك أيًضا نفسهيف الوقت 
 ح الهوت العهد. العقود األخ�ة، أهمل العديد من داعة الالهوت الُمصلَ 

املعتقدات   و� — انلعمة عقائد  يف كث� من األحيانل إىل ما �سميه ح قد حتوَّ ا، �د أن الالهوت الُمصلَ �يًّ تدر
قاوم، ومثابرة القد�س�.  ، وانلعمة اليت ال تُ ودةرشوط، والكفارة املحداملغ�  املألوفة مثل الفساد الشامل، واالختيار  

  مه قدِّ ي أ�يد ىلع اإلطار األ�رب اذلي ر حقائق الكتاب املقدس هذه، ل�ن عندما نفشل يف اتلبالطبع، �ب أن نقدِّ 
 يف نفس املجاالت اثلالثة. اتلدهورالهوت العهد، فإن فهمنا للكتاب املقدس رساعن ما يبدأ يف 

  تدعم ح يهتم أوًال بتعليم أن نعمة اهللا  انلعمة بدون الهوت العهد إىل االعتقاد بأن الالهوت الُمصلَ   ائد عقت  أوًال، أدَّ 
ابلداية إىل انلهاية. بالطبع، هذا صحيح. ومع ذلك، فإن عهود الك من العهدين القديم واجلديد   ة مناحلياة املسيحيَّ 

 �عاقب العصيان. عمته وأنه سياكفئ الطاعة ونل ةً ستجابا  شعبهباستمرار أن اهللا يطلب دائًما جهًدا حازًما من  معلِّ تُ 

إ�اد   �له حوليدور بأيعتقدون أن الهوتنا    نلا حوثانياً، برصف انلظر عن الهوت العهد، يبدو أن الكث� من انلاس  
ة  حة لألفراد تلحس� عالقاتهم مع اهللا. يف عرصنا، تم اتلعامل مع عدة طرق �و القداسة الشخصيَّ طرق فر�دة ُمصلَ 

ح. ىلع الرغم من أهمية األفراد يف الكتاب املقدس، فإن الهوت  ة يف الالهوت الُمصلَ واتلكر�س كسمات أساسيَّ 
بل اشتملت فقط.    واحدٍ   مع شخٍص   يف الكتاب املقدس   اعهدً   قطعة مع اهللا أيًضا. لم يتم  عالقتنا اجلماعيَّ   العهد يربز

منا الك العهدين أن اعئالت املؤمن�  . هلذا السبب، يعلِّ برشعالقات مع �مواعت من الل   سيس اهللاتأ  ىلع   ا أيًض العهود  
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ة املنظورة يف الك العهدين  رمحة اهللا من جيل إىل آخر. عالوة ىلع ذلك، فإن الكنيس  إيلها  عربت هديف الع� مجااعت 
 لنعمة.ل العامة وسائطال من خالهلا اإل�يل و� مجاعة العهد اليت نتلىقَّ 

  حونلا ة. يهتم كث� من انلاس  ح يهتم فقط باملسائل الروحيَّ انلعمة االنطباع بأن الالهوت الُمصلَ   عقائدثاثلًا، تعطينا  
ة للكتاب املقدس. ومع ذلك، فإننا اغبًلا ما نتجاهل اآلثار املاديَّ  صحيحباتلغي� ادلاخ� من خالل فهم  بعمٍق 

�. يف الك العهدي�،  كمسيحيِّ   لرجائنا رؤ�ة أ�رب وأ�رث إحلاًحا  الهوت العهد  يعطينا  ة للخطية واخلالص.  واالجتماعيَّ 
م رسالة إ�يل املسيح جلميع األمم حىت  ينرش املؤمنون ملكوت اهللا يف الواقع الرويح واألريض. �ب علينا أن نعلِّ 

  اثلقافة ب من جوانب  ة املسيح إىل لك جانر�و�يَّ ا، ل�ن هذا اتلجديد الرويح هو من أجل امتداد  يتغ� انلاس روحيًّ 
 العالم. حول

مه للك مسييح. ذللك عندما �سأل أنفسنا، "ما هو الالهوت  قدِّ لك هذا يع� أن الهوت العهد دليه الكث� يل
 ". ح هو الهوت العهدصلَ "الالهوت المُ إن ح؟"، سيكون من املفيد نلا أن �يب، صلَ المُ 

 

ة اثلاثلة. وهو مؤلف العديد من الكتب، بما  خدمات األلفيَّ  يئةه هو مؤسس ورئيس بناال برات ادلكتور ر�تشارد 
 ).He Gave Us Stories" (أعطانا اهللا قصصكتاب "يف ذلك 

 

 .  تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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