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في البداية ما هو معني كلمة عهد
اتت كلمة عهد في العهد القديم  862م وهي ברית
وهي تعني ميثاق والتزام وتعاقد بين طرفين الذين اتفقا علي امر معين وهذين الطرفين هما اهلل
واالنسان.
وفي العهد الجديد هي اتت ايضا  03مرة وهي διαθήκη
وهي تعني نفس االمر وهذه المرات الثالثين ال تلغي اي منها العهد القديم الن العهد هو هنا شكل
وجوهر إلتفاق بين اهلل من جهه واإلنسان من جهه ،وهذا اإلتفاق واإللتزام هو ما يحدد شكل
وجوهر العالقة بين الطرفين والتعامالت الكائنة فيها ،أي أن العهد هو شكل عالقة وليس له أي
صله بفترة زمنية.
الكتاب المقدس كله موحه به من اهلل وهو وحده واحده
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فالكتاب المقدس هو كلمة اهلل الموحى بها بالروح القدس إلى اشخاص من مستويات مختلفة لكي
يدونوها بكل أمانة ودقة.
والكتاب المقدس المتعارف عليه انه ينقسم الي قسمين عهد قديم وعهد جديد ولكن الحقيقه هذا
ليس هو التقسيم الوحيد للكتاب المقدس فهناك تقسيمات اخري تشمل العهدين بطرق مختلفة اذكر
منها علي سبيل المثال التقسيم النوعي
اوال اسفار روائية وهي تكوين و يشوع و قضاة راعوث و صموئيل وملوك واخبار و عز ار ونحميا
واستير
اسفار بها االسلوب الروائي بنسبه  :خروج والويين عدد تثنية و اشعياء وارميا وحزقيال ودانيال
ويونان وحجي وبقية االنبياء الصغار وايوب واالناجيل واالعمال.

اسفار تشريعية وهي من خروج  83والويين وعدد وتثنية
اسفار نبوية وهي االنبياء الكبار أشعياء وأرميا وحزقيال ودانيال واالنبياء الصغار وسفر الرؤيا
اسفار شعرية سفر ايوب والمزامير واالمثال والجامعه ونشيد االنشاد
اسفار رسائل مثل رسائل بولس االربعة عشر وبطرس ويوحنا ويعقوب ويهوذا
فهذه طريقة ال تفصل بين العهدين ولكن تفصل باالسلوب

يوجد تقسيم ثالث وهذا الذي افضله وهو
سفر التكوين  6وهو جزء اول مستقل النه يعبر عن كل الخليقة
والجزء الثاني هو من سفر التكوين  8الي رؤيا  88وهو قصة االنسان من وقت خلقته علي
االرض القديمه وسقوطه حتي خالصه ودخوله الي ملكوت السموات والسماء الجديدة واالرض
الجديده
وفي الجزء الثاني العهدين ال ينفصالن النهما معا يشكالن وحدة متكاملة في إعالن مشيئة اهلل
في الخليقة وخاصة من جهة اإلنسان وعالقته باهلل ،منذ أن خلقه اهلل وحتى بلوغه مصيره األبدي،
مقدمة طويلة للعهد
وعلى هذا األساس يمكن القول ،بكل يقين ،أن العهد القديم يشكل أساساً أو ّ
الجديد ،بحيث ال يمكن فصل الواحد عن اآلخر ،ويبقى الكتاب المقدس كتاب اهلل النافع لكل إنسان
على وجه األرض

فهو كتاب وحدة واحده كتب علي مدار ما يوازي اكثر من الفين سنة ( حسب تقدير زمن كتابة
سفر ايوب اول سفر كتب في الكتاب المقدس ) اشترك فيه اثنين و اربعين كاتب (  06كاتب
لالسفار القانونية االولي و  6للقانونية الثانية ) ورغم اختالف ازمنتهم وفكرهم وبيئتهم وثقافتهم
اال انهم كلهم بقيادة الروح القدس قدموا فكر الهوتي واحد
فالعهد القديم هو عهد اعطاه اهلل لالنسان ليسمح لالنسان ان يحاول ان يقوم بنفسه وبقدرته
الذاتية علي تنفيذ الوصية وعدم كسرها ويجني إما ثمار تنفيذ الوصية وهي البركة ،أو ثمار كسرها
.وهي اللعنات
وكما نالحظ أن العهد القديم محوره هو اإلنسان وعمله ومجهودة ،ومدي نجاحه في تحقيق
الوصيه ،وهذا العهد يتناسب مع طبيعة اإلنسان ويتوافق معها جداً ،فهو دوما يري نفسه قادر
ويستطيع ،فالعهد القديم هو عهد أعمال من جهه األنسان يحاول فيه حتي يتاكد انه بمجهوده
الفردي ال يستطيع ان يخلص
فياتي العهد الجديد المكمل بدون انفصال يكمل فيه اهلل عمل االنسان الذي لوحده لم يستطع فيقيم
عهد يعطي اهلل لالنسان بره وروحه القدوس ويمآله بحياته بدالً من موته ،ويغير قلبه بقلب جديد
عوضاٌ عن قلبه النجس ،وهذا هو دور اهلل في العهد ،وهنا نري من وصف العهد أن دور اإلنسان
يكون في اإلقرار الحقيقي أن ذاته ساقطة ،وفاسد ومائت وقلبه نجس ،ويشتهي الحياة مع اهلل،
فيأتي اهلل ليقوم بعمله الخالصي وفداء نفسه وغمره بالبر.

نري أن العهد الجديد محوره هو شخص الرب ،فهو من يحتضن اإلنسان ويرفعه ويغير قـلبه
ويكسوه بالحياة والبر والصالح ،ودور اإلنسان هو اإليمان العامل وليس جهاد فقط بدون اهلل ،أي
التصديق في فساده وعقمه من جهه الحياة والحق والنور ،واإلرتماء في أحضان اهلل والتصديق
في قبول اهلل له وغفرانه المجاني وتغيره لطبيعته.
وبهذا فالعهد القديم بدون العهد الجديد هو الطبيعة االنسانية تستمر في المحاولة بمجهود ذاتي
لتنال الخالص بدون ان تحقق النجاح والعهد الجديد اهلل اعطي االنسان النعمة المجانية التي ال
تقدر بثمن ولكن البعض بدون العهد القديم قد ال يفهم وال يدرك قيمة هذه النعمه ان لم يتاكد اوال
من العهد القديم انه بذاته ما كان له ان يحصل عليها وال يحقق الخالص.
ولهذا اهلل في العهد القديم وعد بالعهد الجديد المكمل الذي يحقق غاية االنسان
سفر ارميا 06
ِ
ِ
 03ب ْل ُكل و ِ
سٍ
َس َنا ُن ُه.
ص ِرَم تَ ْ
اح ٍد َي ُم ُ
َ
سأْ
ان َيأْ ُك ُل ا ْلح ْ
ض َر ُ
وت ِب َذ ْن ِبهُ .كل إِ ْن َ
َ
ِ
يدا.
َّام تَأ ِْتيَ ،يقُو ُل َّ
س َرِائي َل َو َم َع َب ْي ِت َي ُهوَذا َع ْه ًدا َج ِد ً
الربَ ،وأَ ْقطَعُ َم َع َب ْيت إِ ْ
َ « 06ها أَي ٌ
ُخ ِرجهم ِم ْن أَر ِ ِ
ِِ
طعتُ ُه مع ِ
ِ ِ
ين
ص َرِ ،ح َ
س َكا ْل َع ْهد الَّذي قَ َ ْ َ َ َ
ضم ْ
آبائ ِه ْم َي ْوَم أ َْم َ
 08لَ ْي َ
ْ
س ْكتُ ُه ْم ِب َيده ْم أل ْ َ ُ ْ
الرب.
ضتُ ُه ْمَ ،يقُو ُل َّ
ضوا َع ْه ِدي فََرفَ ْ
َنقَ ُ
 00ب ْل ه َذا ُهو ا ْلعه ُد الَِّذي أَ ْقطَع ُه مع ب ْي ِت إِ ِ
يل بع َد ِت ْل َك األَي ِ
يع ِتي ِفي
َّامَ ،يقُو ُل َّ
َج َع ُل َ
الرب :أ ْ
ُ َََ
َ
َ َْ
س َرائ َ َ ْ
ْ
ش ِر َ
َد ِ
ش ْع ًبا.
ون لِي َ
لها َو ُه ْم َي ُكونُ َ
اخلِ ِه ْم َوأَ ْكتُُب َها َعلَى ُقلُوِب ِه ْمَ ،وأَ ُك ُ
ون لَ ُه ْم إِ ً

وتاكيد ان الكتاب المقدس بعهديه وحده واحده هو ان العالقه بين العهد القديم للعهد الجديد هي
عالقة االساس والمبني فالعهد القديم من الكتاب المقدس في أسفاره كافة كان يؤسس للعهد
الجديد ،أي عهد تجسد الرب يسوع وتتميمه عمله الخالصي بموته وقيامته ووعده بمجيئه ثانية
في آخر األيام ،هذه الحوادث أشار إليها العهد القديم بشكل مباشر عن طريق نبوات واضحه أو
برموز معينة فنجد ان العهد القديم يضع األساس للتعاليم واألحداث الموجودة في العهد الجديد.
ولهذا نبوات العهد القديم اتضح معناها وتم حدوثها وتطبيقها ( فيما عدا ما يتعلق بالزمان االخير
) في العهد الجديد ,والعهد الجديد هو تحقيق النبوات وتتميم رموز العهد القديم فالعهد القديم
بدون العهد الجديد تبقي نبوات ورموز بدون تحقيق والعهد الجديد بدون العهد القديم يخبرنا عن
تحقيق نبوات ورموز ال نعرف عنها شيئ.
ولهذا نقول ان العهد الجديد كان مخفي في العهد القديم والعهد القديم اصبح معلن في العهد
الجديد.
ويؤكد ذلك نبوات العهد القديم اللفظيه التي تحققت بوضوح في العهد الجديد والتي تتعدي 063
نبوة هذا غير الرموز التي هي تقريبا كل العهد القديم .بمعني لو قراءت العهد القديم فاثناء قراءته
انا اقراء  063حدث من نص العهد الجديد.
ويؤكد ذلك ايضا اقتباس العهد الجديد  096مقطع من العهد القديم .بمعني ايضا اثناء قراءتي
للعهد القديم انا اقراء فيه اكثر من  093حدث من نص العهد القديم.

وبالطريقة ذاتها ،فإننا نجد في أناجيل العهد الجديد وأعمال الرسل إتمام النبوءات المدونة منذ
مئات السنين في العهد القديم ،وتتعلق هذه النبوءات بمجيء المسيح وظروف ميالده وحياته
وموته وقيامته .هذه التفاصيل هى التي تعضد إعالن المسيح بأنه المسيا المنتظر .وكذلك نبوءات
العهد الجديد (نجد الكثير منها في سفر الرؤيا) بأنها مبنية على النبوءات القديمة الموجودة في
كتب العهد القديم
تجاهلت قراءة الجزء األول من أي كتاب هام فستجد
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يكمل العهد القديم.
ما هو موجود في العهد الجديد عندما نتعامل معه باعتباره ّ
للمسيا
فإن كان لدينا العهد الجديد فقط ،لك ّنا سنق أر األناجيل من غير أن نفهم سبب انتظار اليهود
ّ
(المخلّص الملك) ولن نفهم معني االعتراف بان يسوع هو المسيح واهميت هذا االعتراف ومعناه،
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(سفر ميخا  ،)8 :3وموته (مزمور  6 :88و 2 - 7و،62 - 60ومزمور ،)86 :69
وقيامته (مزمور  ،)63 :66وكل األحداث المتعلقة بحياته (إشعياء )8 :9
نتعرف على العادات اليهودية ،والتي تُذ َكر بصورة عابرة
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مع كلمة اهلل ،ولن نتم ّكن من فهم سبب غضب يسوع عند تطهير الهيكل ،ولن نتم ّكن من فهم
للرد على معارضيه مثل امر السبت ولماذا اعترضوا عليه بسبب
الحكمة التي تكلم بها يسوع ّ
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(مرقس  )87 :8فامر السبت واهميته مشروح فقط في العهد القديم.
والرب يسوع نفسه اكد علي وحدة العهدين فلقد شهد السيد المسيح للعهد القديم واستمرار تعليمه
بقوله" ،وال يمكن أن ينقض المكتوب" (يوحنا  )03 :6وسماه فى (متى " )0 :63وصية اهلل" ولقد
كان المسيح حاسماً فى قوله " ،فإنى الحق أقول لكم :إلى أن تزول السماء واألرض ال يزول حرف
واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل" (متى )62 :3
ولقد ربط المسيح بين ضالض اليهود وابتعادهم عن كلمة اهلل العهد القديم فى ذلك الوقت حين
قال "تضلون إذ ال تعرفون الكتب وال قوة اهلل" (متى  )89 :88وحين كانت تغيب عنهم حقيقة
إلهية ،كان يوبخهم قائالً " :أفما قرأتم ما قيل لمن من قبل اهلل؟" (متى )06 :88
إتخاذه ركيزة له :ولم يشهد المسيح لصحة العهد القديم وتاريخية حوادثه فحسب ،ولكنه إتخذ منه
ركيزة لتوكيد رسالته وتثبيت سلطانه قال لليهود "فتشوا الكنب ،ألنكم تظنون أن لكم فيها حياة
أبدية ،وهى التى تشهد لى" (يوحنا )09 :3
كما إستخدم العهد القديم فى تقرير ألوهيته حين أشار إلى وصف داود للمسيح المنتظر فى
(مزمور  )6 : 66بأنه ربه قال "كيف يقول الكتبة إن المسيح إين داود؟ ألن داود نفسه قال
بالروح القدس :قال الرب (اهلل) لربى (المسيح) إجلس عن يمينى حتى أضع أعداءك موطئاً
لقدميك فداود نفسه يدعوه رباً فمن أين هو إبنه؟" (مرقس )07 -03 :68

طبيعة خدمة المسيح :كما أشار السيد المسيح إلى العهد القديم والى أشعياء ،8 -6 :66
إليضاح طبيعة خدمته التى تتضمن التبشير والشفاء والمعجزات ،إذ قال "روح الرب على ،ألنه
مسحنى ألبشر المساكين ،أرسلنى ألشفى المنكسرى القلوب ،ألنادى للمأسورين باإلطالق وللعمى
بالبصر ،وأرسل المنسحقين فى الحرية ،وأكرز بسنة الرب المقبولة" (لوقا )69 -62 :0
إتمام النبوءات :ويتحدث المسيح عن موته وقيامته على أنها أمور مذكورة فى الكتب ،ى العهد
القديم ،خاصة فى (مزمور  )88و(أشعياء " )30وأخذ األثنى عشر وقال لهم :ها نحن صاعدون
إلى أورشليم ،وسيتم كل ما هو مكتوب باألنبياء عن إبن اإلنسان ألنه يسلم إلى األمم ويسته أز به
ويشتم ويتفل عليه ويجلدونه ويقتلونه وفى اليوم الثالث يقوم (لو )00 -06 :62
ومثال اخر وهو رسالة العبرانيين التي يصعب فهمها بدون فهم العهد القديم ودراسته فمثال هي
تشرح وتصف يسوع المسيح برئيس الكهنة والذي تحل تضحيته محل كل التضحيات األخرى وهو
اعلي من رئيس الكهنة الذي هو من سبط الوي كل هذا لن يفهم بدون معرفة العهد القديم وانواع
الذبائح وشريعة الالويين
والعهد القديم يصف نظام التضحية بأنه نظام مؤقت منحه اهلل لشعب إسرائيل لتغطية خطاياهم.
والعهد الجديد يوضح أن هذا النظام كان تمهيداً لتضحية المسيح الذي من خالله وحده الخالص،
انيين )63 – 0 :63
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والعهد القديم يقدم لنا الشريعة في جزئين :الوصايا والبركات المستحقة عن طاعته ،واللعنات
المستحقة عن عصيانه .والعهد الجديد يوضح أن اهلل أعطى اإلنسان الوصايا ليعلّمه احتياجه
للخالص وليس كوسيلة للخالص ( رومية ) 0
بل العهد القديم يبدا من السماء القديمة واالرض القديمة التي ال زلنا نحيا عليها حتي االن وايضا
الجنة المفقودة ثم يستمر حتي يصل في رحلة االنسان الي السماء الجديدة واالرض الجديدة
واورشليم السماوية وملكوت السموات
فالكتاب المقدس يروى قصة خالصنا التى تبدء
فى البدء خلق اهلل السموات و األرض
ويصل الي
رأيت سماء جديدة و أرضا جديده
فبدون العهد القديم لن نفهم معني السماء الجديدة واالرض الجديدة وماذا حدث للقديمة ولماذا
تلوثت بالخطية ولعنت بسببها وبسبب سفك الدم.
والعهد الجديد يصف مصالحة االنسان مع اهلل واسترداد عالقته مع اهلل وهذا ال يفهم كل ابعادة
بدون فهم انفصال االنسان عن اهلل بسبب الخطية في العهد القديم .فبسبب هذا االمر العهد القديم
يوضح ويوعد بتجسد المسيا الذي سيضحي بنفسه من اجل خطايا العالم والعهد الجديد يؤكد علي
تحقيق هذا الوعد ويصف لنا حياة المسيا على األرض ثم يدقق النظر في ما صنعه المسيح وكيف
ينبغي أن نستجيب ل ِه َبة الحياة األبدية وأن نعيش حياتنا معترفين بصنيعه معنا (رسالة رومية

 .)68فكال العهدين يوضحا طبيعة اإلله القدوس ،الرحيم ،الصالح ،العادل الذي كان يجب أن
يحاسبنا عن الخطيئة والذي يبغي شركة عميقة مع اإلنسان من خالل مغفرة الخطايا المقدمة من
خالل تضحية أو فداء المسيح على الصليب لدفع ثمن خطايا االنسان .وفي كال العهدين ُيظهر
اهلل لنا نفسه وكيف يمكننا أن نأتي إليه من خالل يسوع المسيح ومن خالل العهدين نجد كل ما
نحتاجه لكي نحيا حياة ممجَّدة وأبدية
فالعهد القديم هو مثل سلم يقود الي العهد الجديد والعهد الجديد هو بقية السلم الذي يقود الي
ملكوت السموات.
والعهد القديم فيه اسرار والعهد الجديد كشف هذه االسرار فبدون العهد الجديد تبقي االسرار
غريبة والعهد الجديد بدون القديم ال نفهم االعالن الننا لم نعرف السر كما لو نسمع حل لغز
بدون ان نكون عرفنا نص اللغز
ومثال علي ذلك اهلل اعطي سر في وصيته وقال أنها قريبة لقلبك.
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وهذا السر المخفي الذي أودعه اهلل عن شخص المسيح كلمة اهلل الكائن في الناموس كشفه
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ام ُه م َن األ َْم َوات َخلَ ْ
اهللَ أَقَ َ
كما نري ،الرب لم يخدع الشعب بناموس مائت ال يخلص ،بل كلمة اهلل كائنة منذ األزل وقادرة أن
تخلص من قلبه يريد أن يتبعها فيجد المسيح قائم من األموات يغمره بالحياة الجديدة الكائنة في
شخصه منذ األزل .فالعهد القديم من اوله انتظار المسيح والعهد الجديد من اوله مجيئ المسيح.

لهذا العهد القديم هو فقط تسميه لتمييزه وال يدل علي انه انتهي والعهد الجديد ايضا تسمية
لتمييزه وال يدل انه يلغي العهد القديم فالعهد القديم ال يكتمل بدون العهد الجديد والعهد الجديد
ايضا غير مكتمل بدون العهد القديم.

والمجد هلل دائما

