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 انتهاء القديم وحلول اجلديد 
 ر�تشارد برات بقلم 

ُس ا َهِذهِ �سوع " د أتباع املسيح لكمات الرب يردِّ 
ْ
َكأ

ْ
َعْهدُ اِ�َ  ل

ْ
َِديدُ ا ل

ْ
  الرب. �ستخدم كنا�س  لكما يُقيمون عشاء "جل

َعْهدُ ايف �تلف أ�اء العالم عبارة  �ليَّة
ْ
َِديدُ ا ل سألت اغبلية املسيح� "ما هو العهد  . ل�ن إن يف أسمائها  جلْ

َعْهدُ ا هو ن سأتلهم. ذلا، ما اجلديد؟"، ستجد إجابات بعدد مَ 
ْ
َِديدُ ا ل

ْ
 ق يف املسيح؟ حتقَّ  ؟ وما اجلديد فيه؟ و�يفجل

َعْهداما هو  
ْ
َِديدا ل  ؟ جلْ

 كما ي�:  ٣٤-٣١: ٣١العهد اجلديد املذكورة يف إرميا عن ة بوَّ انلتبدأ 

يِت، َ�ُقوُل 
ْ
يَّاٌم تَأ

َ
،اَها أ ا�ِيَل َوَمَع َ�ْيِت َ�ُهوَذا َ�ْهًدا َجِديًدا لرَّبُّ َطُع َمَع َ�ْيِت إرِْسَ

ْ
�
َ
 . َوأ

عات أسفار العهد القديم األخرى عن  ة ىلع �و صحيح، ينبيغ أن نبحث عن مدى ا�ساقها مع توقُّ لفهم هذه انلبوَّ 
يِت " اللكمات االفتتاحيَّةاملستقبل. قد تبدو 

ْ
يَّاٌم تَأ

َ
ة املبارش �ساعدنا  بالنسبة لك و�، ل�ن سياق انلبوَّ  " اغمضةَها أ

 ىلع رؤ�ة أن لكمات إرميا اكنت دقيقة يف الواقع. 

. و�ثً�ا ما يُطلق ىلع ٤٠: ٣١إىل  ١: ٣٠إرميا يمتد من ة عن العهد اجلديد جزًءا من مقطع أ�رب يف سفر تعد هذه انلبوَّ 
ستأيت  السيب والرب�ت اليت    أثناءاالسرتداد، ألنه يقدم تفاصيل دقيقة عن معاناة إرسائيل  العودة أو    كتابهذا املقطع  
يِت . كما تظهر عبارة " بعد السيب

ْ
يَّاٌم تَأ

َ
  "  : اهللاوعد  ب  حيث ترتبط ارتباًطا رص�ًا   ٣:  ٣٠" يف  َها أ

َ
رِْجُعُهْم إِىل

ُ
رِْض اَوأ

َ ْ
  لَّيِت ا  أل

ْ�َطيُْت آبَاَءُهْم إِيَّاَها َ�يَْمتَِلُكوَ�َها 
َ
 ".أ

يِت ذلا فعبارة "
ْ
يَّاٌم تَأ

َ
صف إشعياء  ي�ش� أيًضا إىل موعد انتهاء السيب وعودة شعب اهللا إىل أرض املوعد.    ٣١:  ٣١" يف  َها أ

". فمن منظور نبوات العهد القديم، سيؤسس  َسَالمٍ  َ�ْهدَ " أنه  ذا العهد، ه٢٦: ٣٧و ٢٥: ٣٤، و�ذلك حزقيال ١٠: ٥٤
 وحلول ملكوت اهللا ىلع العالم أمجع.  يَّا انتهاء سيب إرسائيل ومع وصول املسعند اهللا هذا العهد  

َعْهداما اجلديد يف  
ْ
َِديدا  ل  ؟ جلْ

َعْهد اي�رث االرتباك واالتلباس حول ما �عل من 
ْ
َِديدا ل

ْ
"جديًدا" حىت إننا �ب أن �ذر من تطرف اجلانب�.   جل

ا. مع ذلك، إن لكمة  لكيًّ تماًما أو  تع� عهًدا جديًدا  ديداجلعهد ال ون كث�ون أن عبارة فمن جانب، يرى مسيحيُّ 
مثل إشعياء  نصوص "، كما توضح تماًما "جديد  ع�يال  ي ، واذل)ָחָדׁש ( حاداش � ترمجة للمصطلح العربي  جديد
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د"ي. بل ٢٠: ٢٩وأيوب  ٢٦: ٣٦وحزقيال  ٤: ٦١ . أي أن  ، أو "ُمعاد حتديثه"أو "ُمعاد تأسيسه" ،ث"أو "ُمستحدَ  ،ع� "ُ�َدَّ
 .٣١يف إرميا   اجديد لكيًّ اهللا لم يعد بعهد 

القليل جًدا    احلد اذلي يرون فيهيف العهد اجلديد إىل    "جديد"ما هو  من املسيحيِّ�  ل كث�ون  وىلع اجلانب اآلخر، قلَّ 
ة إرميا أ�رث ىلع أحد الطرق  ، يف الواقع تر�ز نبوَّ ىلع انلقيض من هذا الرأيالعهد القديم.    و��  هختالفات بينمن اال

َعْهدِ لَيَْس اكَ أن العهد اجلديد "  ٣٢: ٣١ميا فاهللا يقول يف إر .يختلف بها العهد اجلديدسة اليت الرئيسيَّ 
ْ
ِيا ل

َّ
َ�َطْعتُُه  ذل

رِْض ِمرْصَ 
َ
ْخرَِجُهْم ِمْن أ

ُ
ْمَسْكتُُهْم �ِيَِدِهْم ِأل

َ
 ". َمَع آبَائِِهْم يَْوَم أ

  من خالل ة إرميا ىلع أر�ع سمات للعهد اجلديد ما �عله �تلًفا عن العهد اذلي قطعه اهللا مع إرسائيل ز نبوَّ تر�ِّ 
ث  ٣٢:  ٣١. يف إرميا  اجلديدعهد  ال يم�ن نقض الموىس. السمة األو�،   َ�َقُضوا  قائًال: "موىس    معالعهد  عن  اهللا    حتدَّ

اهللا يف انلهاية إىل السيب   أرسلهمناموس موىس حىت  �شلك صارخشعب إرسائيل، جيل بعد جيل، انتهك . "َ�ْهِدي
�تلًفا ألنه ال  املوعود به العهد اجلديد سيكون حتت طغيان األمم الرش�رة واآلهلة الزائفة اليت عبدوها. ذللك، 

؟ كيف يضمن  مكنًا  ذاهي�ون ل�ن كيف وموىس.  من خالليم�ن نقضه مثلما حدث مع العهد اذلي اكن 
 اهللا عدم نقض العهد اجلديد مطلًقا؟

الً العهد اجلديد �ستلزم  ت�من اإلجابة يف سمة االختالف اثلانية ب� العهدين القديم واجلديد، و� أن   ا  جذر�ًّ   حتوُّ
ْجَعُل " :٣٣: ٣١. كما قال اهللا يف إرميا ا يف شعب اهللا يلص�وا عبيده األمناءو�يًّ 

َ
ْ�تُبَُها ىلَعَ أ

َ
�َعيِت يِف َداِخِلِهْم َوأ رَشِ

 من إهمال الوصايا، وعد اهللا بتغي� شعبه حىت يتمكَّ قُلُو�ِِهمْ 
ً

اعة وصاياه من لك قلو�هم. هذا اتلغي�  نوا من ط". فبدال
جتاوز ىل  إشعب إرسائيل    ٤:  ٤و�رميا    ١٦:  ١٠مثل تثنية    نصوص قد دعت  ف�دث قبًال قط.  ي�ن شيئًا لم  ادلاخ� لم  

. فلك  ىلع قلو�همختان قلو�هم و�تابة ناموس اهللا عن طر�ق ص عهود اهللا إىل اإليمان الُمَخلِّ بارتباطهم اخلاريج 
، اكن انلاموس مكتو�ًا ىلع  يف زمن العهد القديم، اكن دليه إيمانًا �لًِّصا مثلما اكن إلبراهيم وطفل  ،وامرأة، رجل

ا حدث بالفعللعهد اجلديد ع قلبه. ف�ا، ما مدى اختالف تغي� ا  ىلع مدار العهد القديم؟  مَّ

كما يقول  .  عهد مع اهللالن هو يف  سيختربه لك مَ ن اتلغي� ادلاخ� للعهد اجلديد  أ  و��د اإلجابة يف السمة اثلاثلة  
َخاُه، قَائِِلَ�:  "  ٣٤  :٣١إرميا  

َ
 ُ�َعلُِّموَن َ�ْعُد لُكُّ َواِحٍد َصاِحبَُه، َوُ�ُّ َواِحٍد أ

َ
،ا  ْعِرفُوا اَوال �َُّهْم لُكَُّهْم َسيَْعِرفُونَِ� ِمْن    لرَّبَّ

َ
ِأل

 َكِب�ِِهمْ 
َ

ألمة  ، ل�ن كث�ون لم يعرفوه ألن ااهللالعهد القديم يف شعب ال". لقد عرف كث�ون من َصِغِ�ِهْم إِىل
ِمْن  . يف املقابل، وعد اهللا بأن لك إ�سان يف العهد اجلديد، "تها نقضت عهد موىس فوقع عليها دينونة السيببرمَّ 

 َكِبِ�ِهمْ 
َ

ظهرت للك إ�سان  "، سيعرفه من لك قلبه. ل�ن ما نتيجة هذه انلعمة الُمَخلِّ َصِغِ�ِهْم إِىل
ُ
يف العهد  صة اليت أ

 اجلديد؟ 
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كما نقرأ يف  . إىل األبد سُتغفرخطايا شعب اهللا �د انلتيجة يف سمة االختالف الرابعة و� الرجاء املذهل يف أن 
ْذُكُر َخِطيَّتَُهْم َ�ْعدُ " ٣٤ :٣١إرميا 

َ
 أ

َ
ْصَفُح َ�ْن إِثِْمِهْم، َوال

َ
�ِّ أ

َ
ة اذلبائح احليوانيَّ  سمحت ". ىلع مدار العهد القديم، ِأل

ا.  وأبديًّ   ق العهد اجلديد غفرانًا للخطايا دائًما من دينونة اهللا. ل�ن يف املقابل، سيحقِّ   ةتمؤقَّ   راحةختبار  با شعب اهللا  ل
د  قوا إىل ايلوم اذلي يتجدَّ تا يف إرسائيل. لقد    ونبها املؤمن  يعزتة إرميا عن عهد جديد اكن  من أن نبوَّ   إذن  فال عجب

أمناء وتُلغفر  ا فيه شعب اهللا بأ�مله يلص�وا عبيدً اذلي سيتغ�َّ  وقتال وا إىلتطلعو .فيه عهد عالقتهم مع اهللا
 خطاياهم إىل األبد. 

 ق العهد اجلديد يف املسيح؟ كيف حتقَّ 

ق يف قد حتقَّ  ٣١أن العهد اجلديد املذكور يف إرميا  من املواضع عديدالالعهد اجلديد ب�ل وضوح يف  أسفار تُعلِّم
ىلع سبيل املثال، ال أحد منا يطيع  بعد لك عنرص من هذا انلص.  ق  املسيح. ل�ن من الواضح أن الرب �سوع لم �قِّ 

د  ونعلم أيًضا أن هناك أعداد غف�ة ُ�سبون ىلع شعب اهللا يف العهد اجلدي ناموس اهللا �شلك اكمل يف هذه احلياة. 
نص� لك يوم  أن و الرب منا أسفار العهد اجلديد أن يدعو لك منا اآلخر يلعرف صة قط. وتعلِّ ولم ينالوا انلعمة املَخلِّ 

 من أجل غفران خطايانا. 

ح أسفارة إرميا؟ ق نبوَّ الرب �سوع حقَّ  كيف يم�ن أن ي�ون هذا صحيًحا إن اكن العهد اجلديد أن الرب   توضِّ
 لكوته املسيا�. ملمراحل  ثالث   يفهد اجلديد عات العق توقُّ �سوع حقَّ 

س أوًال، لك،  الليس وق املسيح العديد، . يف هذه املرحلة من اتلار�خ، حقَّ بامليجء األول للمسيحالعهد اجلديد  تأسَّ
عصياننا بات انلاموس األخاليق ودفع ثمن عقو�ة عات العهد اجلديد. فيف خدمته هللا، أ�مل املسيح متطلِّ من توقُّ 

من   �سقطإىل األبد و خطاياهغفر تُ و  يتربَّر  من أجل اخلالصاملسيح ب يثق ن بموته ىلع الصليب. ونتيجة ذللك، لك مَ 
ُس اَهِذهِ  "  :د عليه الرب �سوع ح� قال تلالميذهة. هذا هو احلق املذهل اذلي شدَّ قضاء �كمة اهللا السماو�َّ 

ْ
َكأ

ْ
ِ�َ    ل

َعْهدُ ا
ْ
َِديدُ ا  ل

ْ
ي ا بَِدِ�  جل ِ

َّ
 ). ٢٠: ٢٢(لوقا  "�ُْسَفُك َ�نُْ�مْ  ذل

املسيح من السماء  ُملكعرص العهد اجلديد عرب تار�خ الكنيسة منذ بداية  استمرار�َّةيمتد ما نطلق عليه  ثانيًا،
  عات من توقُّ  ، ول�ن أيًضا ليس اللك،ق الكث�حقَّ تأن يضع مجيع أعداءه حتت قدميه. خالل هذه الفرتة، ت و�ىل

وَِسيُط َ�ْهٍد َجِديٍد، ِليَكْ يَُ�وَن  املسيح " أن ١٥: ٩العهد اجلديد مع الكرازة باإل�يل حول العالم. نقرأ يف عرباني� 
بَِديِّ ا  لِْمَ�اِث اَ�نَالُوَن وَْعَد    ...   لَْمْدُعوُّونَ ا

َ ْ
عن يم� اآلب، �دم الرب �سوع وسيًطا للعهد اجلديد.    القائم ". فبصفته  أل

 نعمته احلافظة.  نوالإىل اآلب و  إماكنيَّة الوصوليف هذا العهد، يضمن الرب �سوع ألتابعه  وسيطنا و�صفته 
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ق مجيع  ، سيتحقَّ يف ذلك الوقتمجيئه اثلا�. بملكوت املسيح يف  إىل اكتماهل عرص العهد اجلديد سيصل أخً�ا،
، وأ�رث من ذلكاكمل� يف خدمة أمانتهم هللا.  العهد اجلديد. وسيص� مجيع شعب اهللا عرب األزمان  ب  املرتبطة  وعود ال

رًْضا َجِديَدًة  "  ،غفراننا األبدي يف املسيح  نتائجس�ى  
َ
ٍء َجِديًدا) ح� يصنع اهللا "١:  ٢١" (رؤ�ا  َسَماًء َجِديَدًة َوأ "  لُكَّ يَشْ

 ). ٥: ٢١(رؤ�ا 

ع شعب اهللا  ة، تمتَّ ملسيح األرضيَّ عن العهد اجلديد. فمنذ خدمة ا أن أتباع املسيح �بُّون احلديث إذن فال عجب 
املسيح يف  رجاء أنه ح� يعود بلهفة ال�ن نعيش لك يوم من حياتنا وبرب�ت عديدة � ثمار هذا العهد اجلديد. 

 عهد اجلديد إىل األبد. هذا ال�ده سنتمتع بملء 

 

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

 

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