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 سؤال حول العهد القديم

 

ف على المسيحيّةشابّة جاءني هذا السؤال من فتاة  ..، تتحّسس خطواتها األولى في التعرُّ

 ..سالم يا أبي

 مّ يحتوي على شرائع ت   هنّ أرغم  ،لقصص من العهد القديم التالميذ ستخداماني ت  ف  أعمال الرسل ل  ِسفر في 

في مختلف  جديدالعهد ال فيتم تعديلها  قديمهناك تعاليم في العهد ال: سؤالي بسيط ..نفيها في العهد الجديد

ما هو  د  جِ ما و  د طال  أقِص  ؟ر خطأعتب  ذا كان هذا هو الحال هل األخذ بشرائع وتعاليم العهد القديم ي  فإ ،المجاالت

لهذه  اأحتاج منك يا أبي توضيح  ..!! ذ معرفتها فقط وليس األخذ بهاب  ح  العهد القديم يحتوي على تعاليم ي   كأنّ  شعرت  لقد  ؟تبع القديمأل فلماذا د  ع  م  

 .ةالنقط

----------------- 

 ..................يا سالم المسيح يكون معكِ 

 :هناك عدّة نقاط هاّمة.. يمأسفار العهد القدسؤالك حول بخصوص 

وهذا ما أّكده السيّد  ..القديم وأقصد بها العدالة والقداسة والرحمة والمحبّةالعهد الجديد لم ينِف أو يلِغ األساسيّات التي ُوِضعَت في العهد  -1

 .(11: 5مت) ."َما ِجْئُت أَلْنُقَض َبْل أُلَكمَِّل. اَل َتُظنُّوا َأنِّي ِجْئُت أَلْنُقَض النَّاُموَس َأِو اأَلْنِبَياَء": المسيح عندما قال

وقد شرح السيّد المسيح بعضها للرسل بعد .. وإشارات ورموز كثيرة للسيّد المسيح وعمله الخالصينبوءات  العهد القديم جاءت في أسفار -2

كما أوصاهم -كان عمل الرسل ولذلك .. (22لوقا ) بت  القيامة وحدّثهم عن األمور المختّصة به من موسى واألنبياء والمزامير وفتح ذهنهم ليفهموا الك  

التي كانت بمثابة و ،، ثم الكرازة بتحقيق هذه النبّواتلدراسة في العهد القديم الكتشاف المسيح الموجود فيهوا هو القراءة والبحث -الرب يسوع

 ..مجيء المخلِّص اإللهيمن هللا للبشريّة قبل  تهيئة

 درسأن ن من المهمّ ن هو المسيح في العهد الجديد لكي نعرف جيّد ا م  لذلك و.. المسيح مخبوء في العهد القديم وُمعلَن في العهد الجديدالسيّد  -3

 .كأساس وخلفية للفهم العهد القديم

وهذا تاريخ أساسي نبني عليه .. وكيف أعّد هللا لنا خّطة الخالص بعد سقوطنا.. العهد القديم يخبرنا عن عالقة هللا بالبشرية وتطّورها -2

ر  حبّه لنا في أعظم صورة على الصليب،، في العهد الجديد نامعرفتنا بالمخلّص الذي جاء  ..لكي يتّمم لنا الفداء بدمه وأظه 

فالناموس كان  لتأديب البشريّة حتّى يأتي رّب الشريعة ويرفعنا من مستوى الحرف لمستوى الروح، موضوعة الشرائع الناموسيّة كانت -5

بنا للمسيح كما قال القديس بولس الرسول، واآلن نحن خليقة جديد نبوءة  (31:31إر)في سفر إرميا  توقد جاء .في المسيح وال نحتاج للناموس ةمؤدِّ

ُهَوَذا َأيَّاٌم َتْأِتي، َيُقوُل الرَّبُّ، ِحنَي ": ، وكّررها القديس بولس الرسول في رسالته للعبرانيينشديدة الوضوح عن وضع البشريّة في العهد الجديد
َلْم اَل َكاْلَعْهِد الَِّذي َعِمْلُتُه َمَع آَباِئِهْم َيْوَم َأْمَسْكُت ِبَيِدِهْم أُلْخِرَجُهْم ِمْن َأْرِض ِمْصَر، أَلنَُّهْم . ُأَكمُِّل َمَع َبْيِت ِإْسَراِئيَل َوَمَع َبْيِت َيُهوَذا َعْهًدا َجِديًدا

َأْجَعُل َنَواِميِسي ِفي : أَلنَّ هَذا ُهَو اْلَعْهُد الَِّذي َأْعَهُدُه َمَع َبْيِت ِإْسَراِئيَل َبْعَد ِتْلَك اأَليَّاِم، َيُقوُل الرَّبُّ. َيْثُبُتوا ِفي َعْهِدي، َوَأَنا َأْهَمْلُتُهْم، َيُقوُل الرَّبُّ
اْعِرِف الرَّبَّ، : َواَل ُيَعلُِّموَن ُكلُّ َواِحٍد َقِريَبُه، َوُكلُّ َواِحٍد َأَخاُه َقاِئاًل. َأَنا َأُكوُن َلُهْم ِإهًلا َوُهْم َيُكوُنوَن ِلي َشْعًباَأْذَهاِنِهْم، َوَأْكُتُبَها َعَلى ُقُلوِبِهْم، َو

 .(12-8: 8عب) "آَثاِمِهْم، َواَل َأْذُكُر َخَطاَياُهْم َوَتَعدَِّياِتِهْم ِفي َما َبْعُدأَلنِّي َأُكوُن َصُفوًحا َعْن  .أَلنَّ اْلَجِميَع َسَيْعِرُفوَنِني ِمْن َصِغرِيِهْم ِإَلى َكِبرِيِهْم

وليس مجّرد الشكل الخارجي والتنفيذ  ،والعدل واإليمان والقداسة المسيح ليعلّمنا التركيز على جوهر الوصيّة وهو الُحبّ السيّد جاء  -6

ا وفي . .الحرفي للوصيّة  .مناسبات عديدةوقد شرح ذلك مرار 

ولذلك ال إيمان بالمسيح المخلّص بدون فهم جيّد ألسفار العهد القديم التي تكلّم فيها أناس هللا .. ذر شجرة اإليمان بالمسيحالعهد القديم هو جِ  -1

سوقين من الروح القدس  .(21: 1بط2) م 

 .هنك بنور معرفتهوينير ذِ  .......الرب يباركك يا
 القمص يوحنا نصيف

fryohanna@hotmail.com 


