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ُّ
 ره؟ ما اذلي علينا تذك

 د �سكوت ربقلم 

ة تفاعل البرش مع احلارض  يف كيفيَّ  يس فقطا ل ة، إيقاع تأثً�ا قو�ًّ ة أو مجاعيَّ �ستطيع ذكرى املايض، سواء اكنت فرديَّ 
اذلكرى محًال ثقيًال ير�طهم  يف حقيقة األمر، ليس مفاجئًا أن يعترب ابلعض  .  لمستقبلل  مواجهتهم  يَّةكيفيف  بل أيًضا  

حول ما وصلوا تعز�ة عميقة اذلكرى و�النسبة آلخر�ن، مع ذلك، تمنحهم .  بإساءات ماضيهم وصدماته و�خفاقاته
 . تهم إىل ما هم عليه ايلوموما اخلربات والعالقات اليت شلكَّ إيله 

من   وا تغ�َّ ووا س املؤمن� بأنهم �شلكَّ قدَّ كتاب المُ ر الصوِّ يُ . ة ماثلةس، تمتلك اذلاكرة قوة ُمغ�ِّ قدَّ و� الكتاب المُ 
ره ادلائم للشعب اذلي  اهللا اخلالق والفادي عن شخصه القدوس بتذكُّ  ��شفو ،استجابتهم إلعالن اهللاخالل 

ل  ة �شطة يتأمَّ نتيجة ذللك، يم�ن استيعاب تار�خ الفداء بأ�مله من منظور ذاكرة فدائيَّ . خلقه ووعده بأن يفديه
 الوعود ر اهللا شعبه وومن جانبه، يتذكَّ .  خالهلا شعب اهللا عمله اإلل� املتواصل و�ستجيب هل بالشكر والتسبيحمن  

 . ذبهم إىل �ده إىل األبدتاليت قطعها هلم يك �

 : ة والعهداذلاكرة البرش�َّ 

م  لزِ مُ  عن طر�ق ترتيب البرشاهللا أن يتواصل مع ، اختار تهمرسَّ حسب . ةاذلكرى الصادقة واألمينة ذكرى عهديَّ 
س، ل�ن �د أن  قدَّ الكتاب المُ  يف مجيع أ�اءا ر مفهوم العهد تدر�يًّ ىلع الرغم من تطوُّ . العهدب يُعرَفخاص 

رة، تص� اذلكرى مسألة ذات  حىت أثناء هذه املرحلة املبكِّ . م قصة آدم وحواء يف اجلنةدَ عنارص هذه العالقة من قِ 
ة  وصيَّ عن طر�ق التشكيك يف ذاكرتها عن ة حواء تلأ�ل من اثلمرة، فعلت هذا أغوت احليَّ  عندما . ة قصوى أهميَّ 
 "�ن أن ذاكرة حواء خانتها، عندما أضافت يفرتض بعض املفرسِّ ). ١: ٣ت�و�ن ..." (أحًقا قال اهللا " قائًال: اهللا

َ
َوال

اهُ  ، ف� لم ت�ن  ة اهللا بدقةٍ ر وصيَّ األحوال، حىت و�ن اكنت تتذكَّ يف لك ). ٣آية " (األ�ل"لعبارة ن� اهللا عن " َ�َمسَّ
 .مقتنعة بها 

ا  لعب ير، أو عدمه، �شيًطا أثناء سقوط البرش، وسيظل بعبارة أخرى، اكن اتلذكُّ  يف فداء البرش من   أيًضا دوًرا ُمهمًّ
ر راحيل  ، كما تذكَّ )٢٩:  ١٩( ص لوط  ر إبراهيم وخلَّ ، وتذكَّ )١:  ٨ت�و�ن  ( ر اهللا نوح عقب الطوفان  لقد تذكَّ .  ةاخلطيَّ 

براهيم  إلر اهللا لوعوده  اخلروج، مب� ىلع تذكُّ أي حدث  يف العهد القديم،    إن عمل الفداء ابلارز).  ٢٢:  ٣٠(ورزقها ابنًا  
 ). ٢٤:  ٢خروج  (و�سحاق و�عقوب  
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ة —   وع اخللقباتباع أسبيف اخللق  اهللا  اذلي قام به  عمل  الر  عيوا تلذكُّ و�عد خالص شعب إرسائيل، دُ  ستة    العمل ملدَّ
ة يوم (خروج  أيام، و ح سبب رضورة أخذ العبيد  ة ذاتها يلوضِّ يف سفر اتلثنية، يمتد منطق الوصيَّ .  )١٠-٨:  ٢٠الراحة ملدَّ

تهم  روا خالصهم من عبوديَّ فاكن ىلع ب� إرسائيل رمحة من �دمونهم يف بيوتهم، وأن يتذكَّ .  ةيف إرسائيل راحة أسبوعيَّ 
 . )١٥: ٥(تثنية يف ظروف العمل القاسية يف مرص 

ما اكنت تبدأ وثائق عهود الرشق   فعادًة . ة نفسها نة داخل العهود الكتابيَّ ة ُمَضمَ يف الواقع، إن هذه اذلاكرة الفدائيَّ 
يبدأ .  ةاألمر ذاته ينطبق ىلع العهود الكتابيَّ .  األد� القديم بذكر فضل الطرف القوي ىلع الطرف األضعف يف العهد

ة، األمانة  إرسائيل أثناء ترحاهلم يف الرب�َّ شعب  بتذك� بأمانة اهللا جتاه    —هو ذاته نموذج لوثيقة عهدو—  سفر اتلثنية 
و�صعب إغفال املع�  ). ٤٣: ٤-١: ١(شبه اتلام  مإرسائيل وعصيانهشعب د عد إحسانًا عجيبًا مقابل تمرُّ اليت تُ 

 ). ٩- ٤: ٦( طاعة الحبة واملإرسائيل االستجابة ب شعب ىلع يتحتَّمأمانة اهللا يف املايض،  �سبب  :الضم�

أنه اكن مناسبًا للخدمة يف منصب   شابأظهر داود ال. ة ة تقيَّ ة اعدة ذهنيَّ يف أفضل األحوال، تص� اذلاكرة العهديَّ 
ُْطمِ اواجهة جليات بالقرب من وادي مل عهد عندما أهلمته ذاكرته برب�ت اهللا يف املايض للملك إرسائيل األم�    . بلْ
املعر�ة، سارع الفىت رايع اخلراف إىل املعر�ة،  ساحة اذلي قبع يف خيمته بعيًدا عن  الفاشل  وخبالف شاول امللك

اكن منطق ). ٣٧-٣٤: ١٧صموئيل  ١(ره ألمانة اهللا يف املايض جتاهه ح� واجه أسًدا ودبًا أرعبا قطيعه ع بتذكُّ �شجَّ و
 . ا راسًخا منيًعا، فصار انلرص حتميًّ العهدي داود 

س  ر دور أنبياءة، تطوَّ الحًقا، مع اقرتاب دينونة سيب األمَّ  قادة والشعب إىل الاملساءلة، داع�  دور  إىل    الكتاب الُمقدَّ
بالعهد،  باتلذك�بتحقيق العدل. كثً�ا ما عمل األنبياء  وصاياهإظهار الرمحة، ووعوده ب؛ وصاياهاهللا و وعود ر تذكُّ 

يل املثال، ما يقول إشعياء: حياتهم. فنقرأ، ىلع سب  يف  طالب بها ، و�و وصاياه اليت  لرب ة اانتباه الشعب �و هو�َّ   �اعدةو
 ُ

َ
ْم لَْم �َْسَمْع؟  إِهل

َ
َما َعَرفَْت أ

َ
ْهرِ ا "أ ْطَراِف  َخاِلُق  لرَّبُّ ا دلَّ

َ
رِْض ا أ

َ ْ
 َ�ْعيَا. لَيَْس َ�ْن َ�ْهِمِه فَْحٌص" (إشعياء   أل

َ
 يَِ�لُّ َوال

َ
ال

  احلق اذلي �شلكِّ باعتباره    أن ينسوا هذا احلقهم اختاروا  الرب، لكنَّ   ينطبق ىلع). بالطبع، لقد "عرفوا" أن هذا  ٢٨:  ٤٠
 لوا فقدان اذلاكرة االنتقايئ، فاكن السيب أقوى تذكرة. فضَّ ويف حياتهم؛  و�غ�ِّ 

 : ر اإليمان الرسو�تذك 

س، و�عالن جديد �ل �ل تعايلم العهد  قدَّ العهد اجلديد ىلع أنه اجلزء املسييح من الكتاب المُ  مُ قدَّ كثً�ا ما يُ 
يف الواقع، يعد العهد اجلديد �موعة  . ة ب� العهدينة احليو�َّ مع ذلك، يغفل هذا املفهوم العالقة الطبيعيَّ . القديم

موىح به تلعايلم العهد القديم    ا وفهمً   ا ة يف العهد اجلديد تذاكرً ، تعد اتلعايلم الرسويلَّ جوهره و�  .  اذلاكرةكتابات عن  
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قت يف الرب �سوع أو عبارة  فلك مرة �د عبارة عن العهد القديم حتقَّ . يف ضوء موت الرب �سوع املسيح وقيامته
 عن اذلاكرة اليت � عهديَّ   م توضيًحا نلص من العهد القديم يف ضوء شخص الرب قدِّ تُ 

ً
ة  ة ورسويلَّ �سوع، �ترب مثاال

 . واحد آنٍ يف 

ونتلولكوننا مُ  علنت نلا طوال نا الرسل تلذكُّ داعفقد لكمة اهللا، ل قُّ
ُ
ر أعمال اهللا القديرة من اخللق والفداء كما أ

ىلع أنه  �سوع  عن الرب  ها نعلن فيفيف لك مرة . يف شخص الرب �سوع املسيح وعمله �لغت ذروتها تار�خ الفداء، و
، وذبيحة الكفارة، وعمانوئيل، )إشارة إىل هو�ته بصفته إرسائيل احلقييق (ة  ا، ورئيس الكهنة، والكرمة احلقيقيَّ املسيَّ 

 . س قدَّ ر العهدي الرسو� المُ واخلالق، والفادي وما إىل ذلك، فنحن نقر بعمل اتلذكُّ 

من شأنها إر�اك معرفتنا بإهل و� اليت تتصارع من أجل جذب انتباهنا؛  املشتِّتاتد، العديد من حتيطنا، من املؤ�َّ 
رنا أيًضا سبب رضورة تذكُّ هذا  و.  ةة والفرديَّ بالرب عرب اذلاكرة اجلماعيَّ   أن نن� معرفتنا وهذا سبب رضورة  .  خالصنا 

 . دةتعبِّ سة مُ نيكعن اهللا ومقاصده من أجلنا لكما �تمع مًعا ك به بما نؤمن 

ر الطرقل إحدى تتمثَّ  أن أي إعالن مجايع يف ح� . يف ترديد قانون إيمان الرسل أو اعرتاف إيمان مشابه للتذكُّ
مع مجاعة   باحتادنا ز من اعرتافنا بتذك�نا  يعزِّ   قانون إيمان تار�يخ للكنيسةترديد  فإن  ر،  ة ينطوي ىلع اتلذكُّ باملسيحيَّ 

سة  و�املثل، بصفتنا شعب العهد، �ستقبل اللكمة.  �س�القدِّ  به خاضعة لألسلوب اذلي أعلن    من املنرب بقلوٍب   الُمقدَّ
معرفة شعب    و�قوِّي   نللكمة اهللا ىلع �و �صِّ   الواضح  ة للوعظ اتلفس�ي الواعظ األم� أولو�َّ   يُعطي .  اهللا عن نفسه

 . الكنيسة و�بتهم للرب 

ث اآلباء واملؤمن� اجلدد  حت ة  إذ أن املعموديَّ .  ة وعشاء الرب املعموديَّ   فر�ضيتيف  أيًضا    ة تتضحكما أن اذلاكرة العهديَّ 
بذل    عن  جلماعيَّةذاكرتنا اإىل    عشاء الرب رصاحةً   �ش�عضاء مجاعة العهد؛ يف ح�  أل  اليت قُطعت  وعود ر الىلع تذكُّ 

الرب   أوصانا انلقطة، هذه كيال نغفل . جلديدالرب �سوع املسيح ذلاته ىلع الصليب ودمه املسفوك كونه دم العهد ا
ْكِري : "أن نصنع هذه اذلكرى بانتظام أثناء عبادتنا ح� قال �سوع نفسه رصاحةً    ١؛ ١٩: ٢٢لوقا " (ِاْصنَُعوا َهَذا ذِلِ

 ). ٢٤: ١١كورنثوس 

اهللا وتطبيقها  لكمةل ايلو� يف اتلأمُّ ل يف ر العهدي احليوي يف حياة لك فرد املتمثِّ و� انلهاية، دعونا ال ننىس اتلذكُّ 
ته وحياته  ضم� اإل�سان بقصة اخلالص يك يبدأ لك مؤمن يف إدراك أن هو�َّ وهكذا، يتشلكَّ .  يف حياتنا �ن املؤمن�

 .جزء من تار�خ شعب عهد اهللا

 

https://ar.ligonier.org/
mailto:info@ar.ligonier.org


https://ar.ligonier.org   

 info@ar.ligonier.org    ٤   جم�ع الحقوق محفوظة ٢٠٢٠ ©

 :ىلع رجاء اآليت

أو وقود للمشاعر    ُمفرتض،  يف عرص ذهيب   العيشأو    ،ة يوًما �رد استجماع ألحداث املايضلم ت�ن اذلاكرة العهديَّ 
نبع ثقة  � داود الفىت،  اكن احلال معمايض املرء وحارضه، وأخً�ا مثلما جتاه حلياة، وا وقف جتاهم� بل . والعاطفة

 .يف اآليت 

سة بصورة  قدَّ فتنا األسفار المُ عرَّ . من أجل اتلار�خ البرشي  ه علن عنارص من خطة فداءته، اختار اهللا أن يُ فيف مرسَّ 
  ا اخلليقة اجلديدة اليت حتمل أجساًدا ال تفسد، و�تمعً 

ً
د  يردِّ .  �مع اهللا بال وسطاء �رش�ِّ  ، ورش�ةً ا حًقا ومنصفً  اعدال

 . ق مرة، منتظر�ن تتميمهوحتقَّ  َث دَ يدفعنا �و خالص حَ " رجاء آٍت "قلب املؤمن هذه املعرفة؛ معرفة 

إنها تدقيق يف املايض لنستوعب اتلار�خ  . من أعمال األمانة واإلخالص جتاه اهللا سقدَّ إن اذلاكرة يف الكتاب المُ 
إن اكن . ة إدراكنا أليامنا ابلاقيةيمتلك مثل هذا املنظور أسلو�ه يف تغي� كيفيَّ . بصفته نتاج عناية اهللا بالعالم

لطر�قة عينها، أي نتاج عناية اهللا اتلار�خ نتاج عناية اهللا حبياتنا، فليس أمامنا سوى رؤ�ة حارضنا ومستقبلنا با 
 .حبياتنا 

 

وهو .  لعهد القديم بها ليف واشنطن العاصمة، وأستاذ مساعد    ةحصلَ ة الالهوت المُ رئيس لكيَّ هو  د  �ادلكتور سكوت ر 
 ).The Wholeness Imperative(  ف كتابؤلِّ مُ 

 

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

https://ar.ligonier.org/
mailto:info@ar.ligonier.org
https://tabletalkmagazine.com/article/2016/12/what-should-we-remember/

