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 سةقدَّ لكتب المُ ل�سوع  ة قراءةكيفيَّ 
 باتز�ج نيكوالس بقلم 

�سان فهو قادر أن  إ ألنه" :رس طبيعيت املسيح فكتب قائًال ) B.B. Warfield(ص ىب. ىب. وارفي� يف أحد املرات خلَّ 
يف نفس الوقت أن �سوع هو هو   املقدسالكتاب د شدّ �  ."ذاتها اهللا فهو منذ ابلدء احلكمة  ألنهينمو يف احلكمة، و

َقاَمِة َوانلِّْعَمِة، ِعنَْد اِهللا َوانلَّاِس" (لوقا  و�ىل األبد، و�أنه "  ،وايلوم  ا،أمسً 
ْ
ِْكَمِة َوال

ْ
ُم يِف احل املؤمنون    يقر).  ٥٢:  ٢اَكَن َ�تََقدَّ

أن �سوع   ما يعنيهمن حيث كونه اهللا، ولكنهم �دون صعو�ة أ�رب يف فهم أبًدا أن �سوع ال يتغ�  بفهم ما يعنيه
ة ر�ما يدهش الكث�  اإلشارات الكتابيَّ   ن�تشفه عن طر�قاتلفس� اذلي   إن �سان حقييق.إ اكن ينمو يف احلكمة ك

 سة.  قدَّ م الكتب المُ احتاج �سوع أن يتعلَّ  كإ�سان، باختصارٍ . املؤمن�من 

املرحلة  حسب    ينمو  للمرء أن  ة إىل احلد اذلي يم�ن ر البرشي بال خطيَّ ىلع اتلطوُّ قدرته  اكن ىلع �سوع أن ينمو يف  
ة بالقدر اذلي يم�ن لصيب يف  . يف سن اثلانية عرش، اكن �سوع متلئ من احلكمة اإلهليَّ ةاإل�سانيَّ  واخلربة  العمر�ة

أ�رب    قدًرا الث�، اكن قد اكتسب  ة وانلضوج. و� سن اثلمن احلكمة الروحيَّ   ا اثلانية عرش من عمره أن ي�ون متلئً 
 يعا� من أيال يع� إطالقًا أنه اكن  هذااكن دليه وهو بعد يف سن اثلانية عرش.  ما كمة وانلضوج الرويح من احل 

ة كإ�سان ة، والروحيَّ الفكر�َّ وة،  أنه اكن عليه أن ينمو يف قدراته األخالقيَّ ببساطة  ول�ن يع�    .ةمرتبط باخلطيَّ   نقص 
ة من أجل  ا اكن هل بفضل طبيعته اإلهليَّ  �سوع طواًع عمَّ �َّ خت لقد اهللا.  كونهعن  ال ي�فنفسه � الوقت وحقييق 

�لٍّص ي�ون إ�سانًا ىل إ�ن �تاج ة، كبرش ساقط� يف اخلطيَّ أدم اثلا� و�رسائيل احلقييق.  — نلا  أن يص� مثًال 
ٍء  "  ،)٤: ٤ة مثل شعبه (غالطية ي�ون حتت نفس االلزتامات العهديَّ ا عنَّ حقيقيًّا. �تاج إىل نائٍب  ُ�َرٌَّب يِف لُكِّ يَشْ

 ).  ١٥: ٤ِمثْلُنَا، ِبَال َخِطيٍَّة" (عرباني�  

سة. احتاج أن يقرأ العهد  قدَّ اكن ىلع �سوع أن يدرس و�فهم الكتب المُ  —كوسيط العهد وحافظه  —كإ�سان 
.  عنه و هلبطر�قة فر�دة لكونه مكتوب  القديم ولكنه اكن يقرأ  العهد القديم؛ أن نقرأ �ن القديم مثلما �تاج 

 .   سةقدَّ لكما قرأ الكتب المُ  عنهو هلو�مكننا أن �ستنتج أن �سوع اكن يعلم أن اهللا كتب هذه احلقائق 

  م قدَّ �ازاته يف إعالن العهد القديم. وعمله، وة، هليَّ ة واإلم إيله عن طبيعته األزيلَّ ب ت�لَّ فهم �سوع أن اهللا اآل
رُْت" (لوقا اتلأ�يد اإلل� أثناء معموديته: " اب لالبن هذاآل َِبيُب، بَِك رُسِ

ْ
نَْت ابِْ� احل

َ
). احتاج �سوع هذه  ٢٢: ٣أ

"إِْن ُكنَْت    :مرات قائًال   ثالثبليس  إعندما هامجه  فة.  بليس الرشسة يف الرب�َّ إحىت تعينه ىلع اجتياز جتارب    اتاللكم
عطيتمن العهد القديم  نصوٍص ب�سوع هذا اهلجوم  قاوم )، ٩،  ٣: ٤؛ لوقا  ٦، ٣: ٤" (مىت ...اْ�َن اهللاِ 

ُ
لشعب إرسائيل  أ

ب أثناء معموديته. استطاع �سوع أن ينترص  اذلي استقبله من اآل وةتيهانه يف الرب�ة وىلع أساس إعالن ابلنَّ  أثناء
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و�ما قاهل اهللا يف سفر اتلثنية عن   —ب عن طبيعة شخصه ب�لمة اآل كهتمسُّ ىلع هجمات الرش�ر فقط بقدر 
 ).    ٢٢: ٤إرسائيل؛ انظر خروج  أي (ة يف الرب�َّ ة البن اهللا الصور الرمز�َّ 

  إىل ب اهللا اآل حّدثيت فيها ىلع األقل أر�عة أمثلة من العهد القديم الرسالة �ستخرج اكتب  ،١٤–٤: ١عرباني� يف 
نَْت ابِْ�"" :البنلب اآل يقول، ٧: ٢اهللا االبن. يف مزمور

َ
 َدْهِر   :يقول لالبن ٧–٦: ٤٥و� مزمور  ؛أ

َ
"ُكرِْسيَُّك يَا اَُهللا إِىل

ُهوِر" رَْض"  :يقول لالبن  ٢٧– ٢٥:  ١٠٢و� مزمور    ؛ادلُّ
َ
ْسَت األ سَّ

َ
"اْجِلْس َ�ْن    :يقول لالبن  ١:  ١١٠  و� مزمور  ؛"ِمْن قَِدٍم أ

ول طبيعته ب بهذه اللكمات إىل االبن يف العهد القديم، وقرأها �سوع كإعالنات من أبيه هل حاآل حتّدثيَِميِ�". 
 عمله املسيا� يف اتلجسد.    ملواصلة رضور�ًّا و�ن ذلك   .ةاإلهليّ 

).  ٧: ١٠عرباني� مع  ٧: ٤٠ لشعبه الفادي حافظ انلاموس (قارن مزمور أنه سيكونالعهد القديم يف قرأ �سوع 
 ب من جهة شعبه.   دائًما مشيئة اآل عمل نْ ه وهو مَ يللك وصايا أب اذلي أخضع ذاتهيسوع هو عبد الرب ف

هل اكبن إبراهيم وابن داود. �ربنا الرسول بولس بوضوح   وقبل لك يشءأوًال    قُطعتوعود اهللا  لك  م أن  اكن �سوع يعلَ 
، قبل أن تُقال ألي من شعب العهد (غالطية باعتباره النسل ،قيلت للمسيح �سلهبراهيم وإلقيلت اليت أن الوعود 

ءٍ "يص� ). اكن ىلع �سوع أن ١٦: ٣ ) قبل أن يص� أي من ال�ين يؤمنون به "ورثة  ٤–١: ١" (عرباني� َواِرثًا ِللُكِّ يَشْ
  قال ). ٢٠: ١كورنثوس  ٢(احتادهم به. �رشح الرسول بولس أن "َمْهَما اَكنَْت َمَواِ�يُد اِهللا َ�ُهَو ِ�يِه «انلََّعْم»" ب" يشءللك 

. قرأ �سوع املتطلبات من أجلنا بر�ت العهد  يك �ستحقخطايانا ل �سببلعنات العهد اليت �ستحقها ل نعم�سوع 
 ).    ١٤–١٠: ٣الرب�ت (غالطية �ن ة نلاموس العهد واليت �ستوجب أن يص� لعنة من أجلنا حىت نرث  القانونيّ 

روحه من   ا كما أعلنه ،)١٢–١٠: ١بطرس  ١ث �شلك بارز عن آالمه وأ�اده (القديم حتدَّ م أن العهد اكن �سوع يعلَ 
 . فيه ىلع الصليب  كإشارة ملا سوف �تاز  ١:  ٢٢  الوحيد اذلي قرأ مزمورهو  ، اكن �سوع  ىلع سبيل املثالخالل األنبياء.  

د حىت  آالم وأ�اد املسيح للمسيح املتجسّ روح املسيح عن أعلن من اهللا. يف الواقع يرُتك لم   داود و .فداود لم يُصلب
:  ٢(أنظر أعمال الرسل  ١١٠و ١٦ة. نرى نفس املبدأ ينطبق ىلع مزمور خربته املسيانيَّ  أثناءئه ملا سوف �تاز فيه يهيّ 
نَُّه َال : "تلالميذه فقد قال رصاحةً بموته وقيامته.  مرتبط بأ�ملهم �سوع أن العهد القديم ). علَ ٣٦–٢٣

َ
ْن يَِتمَّ  أ

َ
بُدَّ أ

نِْبيَاِء َوالَْمَزاِم�ِ 
َ
يُع َما ُهَو َمْكتُوٌب َع�ِّ يِف نَاُموِس ُموىَس َواأل نَّ الَْمِسيَح  ... مَجِ

َ
هَكَذا ُهَو َمْكتُوٌب، َوهَكَذا اَكَن يَنْبيَِغ أ

َْوِم اثلَّاِلِث" (لوقا  ْمَواِت يِف ايلْ
َ
َُّم َو�َُقوُم ِمَن األ ل

َ
   ). ٤٦– ٤٤:  ٢٤َ�تَأ
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الكبش ابلديل عن شعبه  سيكون أنه اكن يعلَم شعبه.  ايا م أنه محل الفصح املذبوح من أجل خطاكن �سوع يعلَ 
�ذلك  و  ،اذلي تقع عليه ادلينونةالفداء    تيس  سيكون  أنهاكن يعلَم    .قا إسحعن    بديالً اذلي اكن  مثل الكبش  تماًما  

يف العهد القديم اكنت �ش� إىل موته ابلديل  احليوانيّة  م أن مجيع اذلبائح  ة. اكن �سوع يعلَ الرب�َّ   إىلطلق  يُ اتليس اذلي  
رميا، اكن يدرك أنه  �شعياء، وو�املزام�، سفر الكفارى ىلع الصليب. عندما قرأ �سوع عن كأس غضب اهللا يف 

استخدمه رمز "الكأس" يف �ستان يوضح السبب من    هذا سيقف ماكن شعبه و�رشب كأس الغضب بانليابة عنهم. و 
أثناء  ٧: ١٣ز�ر�ا ل�سوع  يف استخدام  أيًضا لعهد القديم الطر�قة يف قراءة اهذه تظهر . عندما صّ� ألبيهجثسيما� 

 إرسائيل اذلي رض�ه سيف غضب اهللا من أجل فداء شعبه.    يسوع هو رايعف). ٣١:  ٢٦ذهابه إىل الصليب (مىت 

جوانب عمله الكفارى أو بر�ته. تأىت   بعض  ظالل، ورموز العهد القديم اكنت �ش� إىلولك صور، أن فهم �سوع 
)  ٣٩–٣٧: ٧؛ ١٤: ٣؛ ٥١: ١املياه من الصخر (يوحنا واحلية انلحاسية، وشارته إىل سلم يعقوب، إمعرفتنا بذلك من 

. كما رشح أيًضا أن داود، اخلاليصلعمله  ا رمزً جزئيًّا باعتبارها كأمثلة ىلع هذا املبدأ. قرأ �سوع قصة يونان 
 ).  ١٢�ش� إيله (مىت  ا رموزً  مجيعهم اكنوا سليمان، واهليلك و

  ،د �سوع أن قد�يس العهد القديم لم ي�ونوا أ�ّ 
ً

بل  ملحااكتها؛  أمثلة ىلع االستقامة األخالقية وقبل لك يشء، أوال
ْن يََرى  �). رشح ذلك للفر�سيِّ ١١ينتظرونه بإيمان (عرباني�    ةاكنوا هم أنفسهم خطا 

َ
 ح� قال هلم: "إِبَْراِهيُم َ�َهلََّل بِأ

ى َوفَِرَح" (يوحنا 
َ
 ).  ٥٨–٥٦:  ٨يَْوِ� فََرأ

ة تأ�يًدا ىلع  بوات العهد القديم املسيانيَّ نل استخدامهنرى ذلك من استمرار  .فهم �سوع بأن لك نبوة اكنت عنه
    ).  ٣١: ٢٦يف مىت  ٧: ١٣؛ ز�ر�ا ٥: ٢١ يف مىت ٩:  ٩ز�ر�ا  ،هو�ته (مثال

نعلَم ذلك ألنه  العهد القديم اكنت �ش� ملا سوف يتممه يف عمل الفداء. يف حتفاالت اال فهم �سوع أن لك األعياد و
يف الواقع ما اكن يرمز إيله هذا   يلتّممأنه قد جاء  وأوضح)، أشار اىل سنة ايلو�يل  ٤عظته األو� يف انلارصة (لوقا  يف

).  ١٠: ٩٠أي مرة واحدة يف عمر الشخص العادي (مزمور  — ا لك مخس� اعمً  مرة سنة ايلو�يل تأىت اكنت العيد. 
هو  فشعبه من خالل موته وقيامته. من أجل روحيًا األمر ذاته هذا فعل �سوع  .اكنت ادليون تُلىغ، و�ُرد امل�اث

 ).    ١٧–١٦: ٢ ؛ كولويس ٧: ٥كورنثوس  ١سنة ايلو�يل، وهو لك عيد واحتفال أخر (و�اكورة احلصاد، و الفصح، 

  . ةس منذ اخلليقة حىت يفدى نلفسه عروس روحيَّ تأسَّ   قدسة، فهم �سوع أن الزواج  قدَّ من خالل قراءته للكتب المُ 
َعِر�ُس "أشار نلفسه مراًرا وت�راًرا أنه  فقد

ْ
 ). ١٠–١: ٢٥؛  ١٥: ٩" (مىت ال
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يف احلكمة والرب حىت ي�ون مصدر احلكمة والرب   اكمالً   ا م �سوع من الكتب املقدسة أنه �ب أن ي�ون إ�سانً تعلّ 
�سان. اكن  من اإلاهللا  ها كحكمة و�ر العهد اليت يطلب ا األمثال، قراءه�سوع ). عندما قرأ ٣٠: ١كورنثوس  ١لشعبه (

احلكمة والرب املذكور�ن يف املزام� واألمثال حىت ي�ون مصدر احلكمة والرب بالاكمل د يعرف أنه �ب أن �سّ 
    لشعبه.

اهللا و�ملك ىلع شعبه إىل األبد.   عرش  سة أنه ابن داود اذلي سيجلس ىلع كريس قدَّ م من الكتب المُ اكن �سوع يعلَ 
  ن اك — حداث اململكة وانلبواتأ باإلضافة إىل سجل  — عندما قرأ املسيح وعود العهد اليت أعطاها اهللا دلاود 

ب سوف يعطيه  ن اآلإ م عمل الفداء، فم أنه عندما يتمِّ م لك ذلك. اكن �سوع يعلَ أنه قد جاء يلتمِّ  در�ً يفعل ذلك مُ 
 ة. قرأ �سوع قصة حياة داود كرمز خلدمته يف تأسيس ملكوت اهللا.  ملكة أبديَّ 

من   نا صأعظم ملا فعله �لِّ  ا تعطينا تقديرً  الفئات اليت تناونلاها أ�رث من ذلك، فان  قول يم�ن ىلع الرغم من أنه
زنا ىلع  له. كما حتفِّ ىلع رئيس إيماننا ومكمِّ بثبات  أعيننا  ىلع أن نرفعساعدنا �  إن قبول هذه احلقيقةأجل فدائنا. 

احلياة واتلقوى لك و�شجعنا ىلع أن نضع ثقتنا بالاكمل فيه كفادينا. كما �ساعدنا ىلع فهم أن  .طلبه حبماس أ�رث
عن   يف الكشف إهلنا الصاحلةكمة ألجل ح مد احل شكر و�سبيحات الفيه وفيه وحده. وتُنتج فينا صيحات موجود 

 إعالن عهده حلافظ العهد.     

 

مدونة   وهو ي�تب يف .)Reformation 21هو مدير حتر�ر �لة () Nick_Batzig@( نيكوالس باتز�جالقس 
)Christ on Feeding .( 

 

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