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 هللا من خالل موسىعهد 

 أ9-1: 19خروج 

َلَك : "اقيقول هللا إلسح 3 :26ق. في تكوين اسحتم تجديده مع ابنه إهللا مع إبراهيم  صنعهالعهد الذي 
، اق، يعقوبسحومن ثم البن إ." َوِلَنْسِلَك أُْعِطي َجِميَع هِذِه اْلِباَلِد، َوَأِفي ِباْلَقَسِم الَِّذي َأْقَسْمُت إِلْبَراِهيَم َأِبيكَ 

َأَنا الرَّبُّ ِإلُه ِإْبَراِهيَم َأِبيَك َوِإلُه ِإْسَحاَق. ": ، وأكد العهد له(15-13 :28ظهر هللا في بيت إيل )وفقا لتكوين 
َتَباَرُك ِفيَك َوِفي َويَ  ... َوَيُكوُن َنْسُلَك َكُتَراِب اأَلْرضِ  اأَلْرُض الَِّتي َأْنَت ُمْضَطِجٌع َعَلْيَها أُْعِطيَها َلَك َوِلَنْسِلَك.

على يعقوب في ذلك الوقت قد ال يكون  ."َنْسِلَك َجِميُع َقَباِئِل اأَلْرِض. َوَها َأَنا َمَعَك، َوَأْحَفُظَك َحْيُثَما َتْذَهبُ 
يؤكده هللا حتى ل كامن، ظالوعد سي وأنسنة  400مدة ل أن نسله سيكون عبيداعلم أنه سيذهب إلى مصر و 

 من جديد مع موسى.

 الموسوي:من التعاسة في مصر إلى العهد 

من خالل مآسي مصر  عهده بشعب أن ينتقلبالفعل خطته  تكانفقد ، نادرا ما تكون طرقنالكن طرق هللا 
 َنَتَألَّم  ِإْن ُكنَّا ": وهذا المبدأ اإللهي لم يتغير حتى يومنا هذا .(13 :15تكوين نبوءة  . )راجعنحو أرض الموعد

دَ َنتَ َمَعُه ِلَكْي  ع الفجر. طل، سرائيلكن بعد ليلة مظلمة طويلة من نفس إ(. ول17 :8" )رومية َأْيًضا َمَعُه. َمجَّ
البحر األحمر على أرض  عبرواة. شعبه من نير العبوديّ حّرر هللا وذراع ممدودة وبيد قوية ، هللا موسىفدعا 
هنا و إلى جبل سيناء.  هر وصولوابعد ثالثة أش. و ةمن الصخر  ماءً من السماء و  طعاماعلى  حصلوا. يابسة
 ق ويعقوب.اسحالذي صنعه مع إبراهيم وإمع إسرائيل لتأكيد العهد مقدسا عهداهللا  صنع

 ،وأريدك أن ترى هذا الصباحصنع هذا العهد. ب تتعلق 34-19خروج كل اإلصحاحات في  فعلّيا

 ومن ثم، العهد ُأقيمكيف 

 و، ل العهدتشكّ الشروط اإلنسانّية التي ة و لهيّ ما الوعود اإل

 عمل يسوع المسيح.هللا إلى في خطة  يقودكيف 
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 ؟هذا العهد أ قيمكيف  أ(

. في خالل جولتناأشير إلى المالمح الرئيسية  وسوفمعا.  مهمةال اإلصحاحاتخالل هذه  نتجولدعونا 
شروط العامة للعهد في اآليات العن هللا له أعلن و ، جبل سيناء إلىللمرة األولى  صعد موسى 3 :19خروج 

أخبر و ، نزل موسىومملكة كهنة وأمة مقدسة. ، لي خاصة تكونون ، عهدي حفظتمو  سمعتم لي إن: 6و 5
 9وفي اآلية ، هذا القبول للرببموسى عاد " .ُكلُّ َما َتَكلََّم ِبِه الرَّبُّ َنْفَعلُ ": العهد قبلوا 8وفي اآلية ، لشعبا
 موسى. لكي يصدقوا، في مسامع الشعب ليتحدثه سيأتي ل الرب أنقا

يام بعد ثالثة أمن الجبل.  يقتربون ام بعد ثالثة أيالشعب.  أن يقّدسهللا موسى  أمر 15-10 :19خروج في 
مرة أخرى مع تحذير  هرسلأ( و 20)آية  أعلىموسى إلى  دعا هللاالجبل.  غطى الدخانو ، الناربينزل الرب 

 17-1: 20الشعب في  (22: 20) هللا نفسه(. ثم خاطب 24، 21اآليات ) فيسقطوا يقتحمواال أللشعب 
َتَكلَّْم َأْنَت َمَعَنا ": موسى وطلبوا من( 19-18 اآلياتصوت هللا )في  منالشعب  ارتعدالوصايا العشر.  أعطى

 أخذ ما تبقى من الشرائعو  الضباب منوسى ب ماقتر  21 :20في  لذا ".َفَنْسَمَع. َواَل َيَتَكلَّْم َمَعَنا هللُا ِلَئالَّ ُموتَ 
 من الوصايا العشر.أكثر  وتشمل تفاصيال، 23-21 الشرائع في اإلصحاحاتمن الرب. وترد هذه 

الجبل. ولكن أوال في خروج  إلى أن يصعدواالكهنة والشيوخ و  أن يجمعموسى هللا لل قا 2-1 :24في خروج 
ُكل اأَلْقَواِل الَِّتي َتَكلََّم ِبَها ": قبلوا شروط العهدأخرى ومرة ، إلى الشعب الشرائعجميع بموسى حّدث  3 :24

، ذبحوا ذبائح من الثيرانو ، مذبحا وبنى، (4 آية) التي تلّقاها في كتابكلمات موسى الكتب ثم  ".الرَّبُّ َنْفَعلُ 
اآليات ) الشعبرش بعض الدم على و ، للشعبقرأ الكتاب و ، بعض الدم على المذبح رشالدم. بم العهد وخت

دمائهم مثل  سيسفك، العهد وانهم اذا كسر الشعب صنع حلفا أ(. المعنى الضمني هو على األرجح أن 5-8
 األمر على رؤوسهم.الثيران وسيكون 

ه منتصففي ل إلى الجبالسبعين شيوخ الرون وناداب وأبيهو و اموسى وه صعد( 10-9 :24ثم )في خروج 
َلْوَحِي " يحصل علىحتى  لكي يصعد أكثرالرب موسى  دعى 12في اآلية  لكنمجد هللا. و  وكان عيدا ورأوا

-25 تعطي اإلصحاحاتأربعين يوما.  ( وظل18في السحاب )آية موسى  ا هللا. فصعدكتبه " التياْلِحَجاَرةِ 
ندما عالكهنة.  لخدمةالمراد بناؤها و  لخيمة االجتماعخطة  تحديداهي و ، هللا لموسىبها تكلم التي رسالة ال 31
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نوعا من وثيقة العهد  لكي يحملهما إلى الشعب،( 18 :31الشهادة )لوحي أعطى موسى فرغ هللا من الكالم 
 ا من قبل الرب.موقعة شخصيّ 

 8 :32صنما. في خروج  واصنعو العهد وعدهم في كسر قد كان الشعب بالفعل ولكن خالل األربعين يوما 
 :32) دمارههللا حجب و  ألجل الشعبموسى صّلى  "ِق الَِّذي َأْوَصْيُتُهْم ِبِه.َزاُغوا َسِريًعا َعِن الطَِّري": هللا قال
 ليظهر كيف أن الشعب قد كسرالعهد  لوحي كسر، (19 إلى المحلة )آيةموسى وعندما نزل (. 11-14

قد ُصفح عنه  ككل الشعب( ولكن 35 ضربة )آيةهللا أرسل و ، (28 :32) رجل 3000 فقتل بنو الوي العهد. 
 خالل صالة موسى.من 

هذا العهد  . لو استندقبل أن يكتملحتى من العهد؟ كانوا قد كسره  يتبقى ذاما، والسؤال المطروح اآلن هو
يستند على العهد ن أن بيّ لكي يإسرائيل. ولكن األعمال أو العدل الصارم وحده لكان قد أنتهى أمر على 

لموسى أن هللا  قال 1 :34. في خروج ساس الكريم واضحااأل هذا تجعل اكلماتالعهد واستخدم هللا جدد نعمة ال
وعن أساس العهد ، هللا عن نفسهأعلن  7-6 :34مرة أخرى. في  آخرين وأن صعدحجر لوحي  يصنع

: ": جددالم اَمُه، َوَناَدى الرَّبُّ  اإِلْحَساِن َواْلَوَفاِء.الرَّبُّ ِإلٌه َرِحيٌم َوَرُؤوٌف، َبِطيُء اْلَغَضِب َوَكِثيُر »َفاْجَتاَز الرَّبُّ ُقدَّ
ِقٌد ِإْثَم اآلَباِء ِفي اأَلْبَناِء، َحاِفُظ اإِلْحَساِن ِإَلى ُأُلوٍف. َغاِفُر اإِلْثِم َواْلَمْعِصَيِة َواْلَخِطيَِّة. َولِكنَُّه َلْن ُيْبِرَئ ِإْبَراًء. ُمْفتَ 

" .اْغِفْر ِإْثَمَنا َوَخِطيََّتَنا َواتَِّخْذَنا ُمْلًكا" 9موسى في اآلية ترافع  ."«َوِفي  َأْبَناِء األَْبَناِء، ِفي اْلِجيِل الثَّاِلِث َوالرَّابعِ 
اَم َجِميِع َشْعِبَك َأْفَعُل َعَجاِئَب َلْم ُتْخَلْق ِفي ُكلِّ اأَلْرِض " 10ب الرب في اآلية استجوا َها َأَنا َقاِطٌع َعْهًدا. ُقدَّ

 ."َوِفي َجِميِع اأُلَممِ 

اْكُتْب »َوَقاَل الرَّبُّ ِلُموَسى: ": هذاكسيناء  هذا االجتماع األخير على جبلالرب تم خ 28-27 :34ثم في 
َوَكاَن ُهَناَك ِعْنَد الرَّبِّ . «ِإْسَراِئيلِلَنْفِسَك هِذِه اْلَكِلَماِت، أَلنَِّني ِبَحَسِب هِذِه اْلَكِلَماِت َقَطْعُت َعْهًدا َمَعَك َوَمَع 

 ".اْلَكِلَماِت اْلَعَشرَ َكِلَماِت اْلَعْهِد، ْوَحْيِن ْرَبِعيَن َلْيَلًة، َلْم َيْأُكْل ُخْبًزا َوَلْم َيْشَرْب َماًء. َفَكَتَب َعَلى اللَّ َأْرَبِعيَن َنَهاًرا َوأَ 
 .يسجل بناء خيمة االجتماعخروج باقي سفر المع هللا.  بسبب لقائه ووجهه يلمع ثم نزل

 

 



4 

 

 ؟هشروطب( ما هي وعود العهد و 

ما : جابة على السؤال الثانييمكننا اإلسرائيل العامة على كيفية إقامة العهد بين هللا وإنظرة ال خاللاآلن من 
شريك ه؟ وماذا يتطلب من فعليلزم هللا نفسه أن ية لهذا العهد؟ ماذا اإلنسانيّ الشروط لهية و هي الوعود اإل

 عهده؟

 :داخله خمسة وعود إلهّية

 .ة يقل عن خمسالوعود. هناك ما ال، أوال

 ملكا ثمينا هلل:. ستكون إسرائيل 1

ًة ِمْن َبْيِن َجِميِع ": هللاقال  5 :19في خروج  َفاآلَن ِإْن َسِمْعُتْم ِلَصْوِتي، َوَحِفْظُتْم َعْهِدي َتُكوُنوَن ِلي َخاصَّ
ُعوِب. َفِإنَّ ِلي ُكلَّ اأَلْرضِ  ةً سرائيل له "دعى إليبين أنه عندما األرض له  كلأن هللا ذكر ." الشُّ نه ،" أَخاصَّ

 هم سيكونون إسرائيل و  إلهسيكون  فهولديه على العالم. التي سلطة الالرعاية العامة و مجرد من  أكثريعني 
حفظوا  إنهلل ملكا ثمينا  ون كونسياألخرى.  األممكل أكثر من  بركاتبطريقة خاصة. سيكون لديهم  خاصته
 عهده.

 . ستكون إسرائيل مملكة كهنة:2

هو للكهنة  دهشةمتياز األكثر اال". وكان َوَأْنُتْم َتُكوُنوَن ِلي َمْمَلَكَة َكَهَنةٍ " هو 6 :19الوعد الثاني في خروج 
ولكن الرب. هذه ، نيابة عن الشعب. وكان نصيبهم ليس األرضهلل  فهم يقتربواهللا.  مع الحميم التواصل

كهنة أو  ملوكيّ كهنوت  هللا لهم هو دعوةمتياز من هذا االلألمة كلها. وما يضاعف هللا  اإلمتياز قد وعد به
 الكون. مع ملكحميم ال التواصل منمتياز أكبر . ليس هناك من االملك خدمةفي 

 :سةأمة مقدّ  ستكون إسرائيل. 3

َسةً هو أن إسرائيل ستكون أيضا " 6 :19الوعد الثالث للعهد في  مقدسة في ". ستكون إسرائيل ُأمًَّةً ُمَقدَّ
ا شبهمنح نها ستُ أ، الثانية، جميع الشعوب األخرى  وتكون مميزة عن، تتخصصأنها سوف ، األولى: ناحيتين
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يِسيَن أَلنِّي ُقدُّوٌس الرَّبُّ ِإلُهُكمْ هللا. "طبيعة  سوف تشاركاهلل. ب امعنوي  حفظت إن(. 2 :19" )الويين َتُكوُنون ِقدِّ
 .سةمقدّ كون أمة ستاهلل. ب للتشّبه المرضيمتياز االيكون لديها س، مع هللا إسرائيل العهد

 :سرائيل من كل أعدائهاإهللا  سيحفظ. 4

َولِكْن ِإْن َسِمْعَت ِلَصْوِتِه َوَفَعْلَت ُكلَّ َما َأَتَكلَُّم ِبِه، أَُعاِدي . "22 :23في خروج موجود وعد العهد الرابع 
سرائيل كل من يعارض إويكتشف أنه مخلب كلب.  فأرالدغ يذي مثل القط ال "أَْعَداَءَك، َوُأَضاِيُق ُمَضاِيِقيَك.

 :34هللا في خروج  هما يعني إسرائيل العهد. وربما هذا هو حفظت إن القدير،تعامل مع هللا سيكون عليه أن ي
ْعِب الَِّذي َأْنَت ِفي  َأْفَعُل َعَجاِئَب َلْم ُتْخَلْق ِفي ُكلِّ اأَلْرِض َوِفي َجِميِع اأُلَمِم، َفَيَرى َجِميعُ " حيث يعد 10 الشَّ

 مجده بين األمم. ليستعلن عجائبهللا سيفعل دفاعا عن شعبه  ".َوَسِطِه ِفْعَل الرَّبِّ 

 رحيما ورؤوفا وغفورا:. سيكون هللا 5

 :34. خروج والخطية والمعصيةحيما ورؤوفا ويغفر اإلثم يكون ر يعد هللا أن ، شيء آخركل وكأساس ل، أخيرا
 ء وليس جبلسينا أتت من جبلبشارة في الكتاب المقدس. حقيقة أنها الكلمات أحلى  هي من بين 6-7

لى أن رسالة المسيح يدل ع لسفر روميةوليس ، (28 :34لوصايا العشر )وحقيقة أنها مقدمة ل، الجمجمة
اَمُه، َوَناَدى الرَّ  لنعمة. "ورسالة موسى هم رسالة واحدة متناغمة ل : َفاْجَتاَز الرَّبُّ ُقدَّ الرَّبُّ ِإلٌه َرِحيٌم َوَرُؤوٌف، »بُّ

لذا فإن  "ْلَخِطيَِّة.َبِطيُء اْلَغَضِب َوَكِثيُر اإِلْحَساِن َواْلَوَفاِء. َحاِفُظ اإِلْحَساِن ِإَلى ُأُلوٍف. َغاِفُر اإِلْثِم َواْلَمْعِصَيِة َوا
 بالرحمة والنعمة وسيغفر خطاياهامع إسرائيل تعامل الموسوي هو أن هللا سوف يلعهد ل الخامس العظيم الوعد

 لو أنها تحافظ على العهد.

 هي:، براهيملعهد مع إوالتي تؤكد من جديد على ا، الموسوي لعهد اإللهية لوعود  الخمس، إذن، باختصار

 هلل،ُملكا خاصا سرائيل إتكون س

 ،ستكون إسرائيل مملكة كهنة هلل

 ،ستكون إسرائيل أمة مقدسة

 ،هاويتغلب على كل أعدائ عن إسرائيلهللا  سيحارب
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 ها.يغفر خطايارحمة و النعمة و بالإسرائيل هللا مع عامل سيت

كما ، تتحقق من قبل الشعب يجب أنمعينة  شروطلعهد. لكنها جميعها تعتمد على ية لهذه هي الوعود اإلله
 لهية.ون كل هذه البركات اإلتختبر ..." َفاآلَن ِإْن َسِمْعُتْم ِلَصْوِتي، َوَحِفْظُتْم َعْهِدي" 5 :19وخروج يقول 

 ّية:اإلنسان ثالثة مؤشرات للشروط

 اإلنسانية التي يجب أن تتحقق من أجل التمتع ببركات العهد. ننتقل اآلن إلى الشروطلذلك 

 مؤسس على النعمة وتقديم الغفران:. 1

ارتكتب ذا أنه إ معلّ يُ  الالموسوي بال خطيئة. العهد  كماالهو واضح من البداية. الشرط ليس شيء واحد 
(. أساس العهد 7 :34)خروج والخطية والمعصية  بل يقول إن الرب يغفر اإلثمالعهد.  تصادر بركات، ةخطي
،" هذا ال َسِمْعُتْم ِلَصْوِتي، َوَحِفْظُتْم َعْهِدين "أن إسرائيل يجب أ 5 :19عندما يقول خروج ، نعمة. لذلكالهو 

يجب أن تحافظ على نفسها يعني أنها  بلل العمل في سبيل هللا. من خال بركاتها يعني أنها يجب أن تربح
 تلقي نعمة هللا ورحمته وغفرانه.في موقف 

 النعمة؟ وربح. محبة هللا 2

أَلنِّي َأَنا الرَّبَّ ": في خضم الوصايا العشر 6-5 :20في خروج هي  إحدى اإلجابات؟ هو هذا الموقفوما 
، َوَأْصَنُع ِإْحَساًنا ِإَلى ُأُلوٍف م ْبِغِضيَّ ِإلَهَك ِإلٌه َغُيوٌر، َأْفَتِقُد ُذُنوَب اآلَباِء ِفي اأَلْبَناِء ِفي اْلِجيِل الثَّاِلِث َوالرَّابِع ِمْن 

 حيثوعدم وضع أي قيمة أخرى ها هلل بمحبتالعهد في جانبها بسرائيل تتمسك إ" .َوَحاِفِظي َوَصاَيايَ  م ِحبِّيَّ ِمْن 
ما  وراءدائما  وذلك ألنك تسعى، طاعة لكلمتهإنطالقا من هذا المحبة هلل تتدفق حتما الينتمي هللا في قلبها. و 

نضع  هللا عندما إننا ال نحبنعمة هللا. المحبة ل دليل نعمة هللا. لكنها لربحهذه الطاعة ليست ف لذا. تقّدره
 صاحب العمل الذي يدفع لنا األرباح. وظف وهو في موضعأنفسنا في موضع الم

بركات من أجل المشاركة في  تفي بهن أسرائيل أن الحب بالنسبة له هو شرط يجب على إعندما يقول هللا 
هو  ةالخاص القول بأن الشرط الذي يجب أن تفي به من أجل االستفادة من عطلتكاألمر يشبه ، العهد

 بركات لكسب وصية محبة هللا يمكن أن تكون وصيةاالستمتاع بغروب الشمس. فمن يستطيع أن يتصور أن 
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 (7-6: 34)خروج  محبة إلها رؤوفا وغفورا وصية تجد أن تفكر في األمرعندما ، منه. على العكس من ذلك
. والطريقة يغفر منقة فيهي الث طريقة الوحيدة للحصول على الغفرانبه. ال الثقة وصيةتضمن يجب أن ت

ن الشرط األساسي الذي يتعين على كاد. لذا فتعهّ فيمن يالثقة  الكريمة هيوعود الالوحيدة لالستفادة من 
 الثقة.هو هللا  جل التمتع ببركاتأ إسرائيل الوفاء به

 عدم اإليمان:سرائيل في إ. فشل 3

 :1؛ تثنية 11 :14)عدد  عدم اإليمانإلى ضد العهد تمرد إسرائيل يرجع خرى في العهد القديم األ تلومرة 
، (. على سبيل المثال24 :106؛ 32، 22 :78؛ مزمور 20 :20 أخبار 2؛ 14 :17ملوك  2؛ 23 :9؛ 32

 َلْم ي ْؤِمن وا ِباهللِ أَلنَُّهْم سرائيل في البرية "يتطلع إلى الوراء ويقول إن سخط هللا التهب ضد إ 22 :78مزمور 
هو كان ألرض الموعد جيل البرية عدم دخول سبب يقول أن  19 :3." وعبرانيين ِكل وا َعَلى َخاَلِصهِ َلْم َيتَّ وَ 

َلْم َتْنَفْع َكِلَمُة اْلَخَبِر ُأولِئَك. ِإْذ َلْم َتُكْن ُمْمَتِزَجًة ِباإِليَماِن ِفي الَِّذيَن " 2 :4. أو كما يقول عبرانيين عدم اإليمان
 ."َسِمُعوا
 سرائيل هو اإليمان.أن الشرط األساسي المطلوب من إستنتاج ثة أسباب على األقل لالهناك ثال لذلك

(. ال 7-6 :34عن الخطايا )خروج غفرانا رحيما م قدّ و ، نعمةألنه تم تجديد العهد على أساس من ال، أوال
 يمان.باإلإال تلقي الغفران يمكن 

 محاولة ربحعكس تماما (. ولكن محبة هللا هي 6 :20لجميع الذين يحبونه )خروج  يعد هللا بالرحمة، ثانيا
َحَمْلُتُكْم الشخص الذي "ك كونه جديرا بالّثقةمحبة هللا االبتهاج في تشمل األجور من رب السماء. يجب أن 

. )من مصر( َعَلى َأْجِنَحِة النُُّسورِ   (.4 :19)خروج " َوِجْئُت ِبُكْم ِإَليَّ

سرائيل هو فشلها في الثقة تقول بأن جذور عصيان إالعهد الجديد و العهد القديم  نصوص عديدة من، ثالثا
 هي الطاعة التي تأتي من االيمان. الموسوي عهد الفإن الطاعة المطلوبة في ، باهلل. ولذلك

 ِفي َنْسِلَك َجِميُع ُأَمِم َوَيَتَباَركُ ": عندما قال الرب إلبراهيم يّ براهيماإلعهد النها نفس الطاعة المطلوبة في إ
نفس الطاعة المطلوبة في العهد الجديد الذي  (. وهي18 :22تكوين ." )ِمْن َأْجِل َأنََّك َسِمْعَت ِلَقْوِلياأَلْرِض، 

َل َصاَر ِلَجِميِع الَِّذيَن ن "عن المسيح أ 9 :5عبرانيين تقول نعيش فيه.   ."َأَبِديٍّ ، َسَبَب َخاَلٍص ي ِطيع وَنه  َوِإْذ ُكمِّ
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 عظيم لعهد واحدبدمه كلها تعبيرات مختلفة  المسيح والعهد الذي ختمه، والعهد الموسوي ، العهد اإلبراهيمي
مطلوب من شيء واحد ، العديد من الطرق المختلفةعرب عنها بالتي أُ ، لنعمة. وتحت كل هذه العهودل

 (.6 :5" )غالطية .اْلَمَحبَّةِ اإِليَماُن اْلَعاِمُل بِ ": بركات العهد أن يرثجل اإلنسان أل

 العهد؟هذا  من خالل أن تأتي لنعمة عظيمة هكذاكيف يمكن  ت(

عظيمة هكذا نعمة  إعطاء. كيف يمكن العهد الموسوي  والذي ال يجيب عليه أخيرهذا يقودنا إلى سؤال 
؟ كيف يمكن لقاض مجرد والخطية ببساطة اإلثم والمعصيةيغفر إلله بار أن بموجب هذا العهد؟ كيف يمكن 

التي هانة لكل اإل اتعويضمجرد ليست الثيران والماعز ذبائح ؟ بالتأكيد أحرارا وايذهبأن  ينخطاة مذنبالسماح ل
أكثر بشعياء بسبب خطايا إسرائيل. مرة أخرى تكمن اإلجابة في المستقبل. رأها إعلى اسم هللا  انهالت
(. 6 :53" )إشعياء .ا. ِمْلَنا ُكلُّ َواِحٍد ِإَلى َطِريِقِه، َوالرَّبُّ َوَضَع َعَلْيِه ِإْثَم َجِميِعَناُكلَُّنا َكَغَنٍم َضَلْلنَ وقال "، وضوحا

لى ع إتطلّ ألنه : ؟ الجوابمجانا جدايكون كريما ويغفر أن ، في ظل العهد الموسوي ، فقط كيف يمكن هلل
يمكن ال . المختارينهللا من خالل عصيان كرامة  الذي جاء على الجرح الذبيحة التي ُتصلح كلمجيء ابنه و 

عطي أُ قد دون مجيء يسوع المسيح. ما ب اجديدا وعهد، مع موسى اوعهد، براهيميكون هناك عهدا مع إأن 
 من قبل المسيح. مجانا بموجب موسى تم شراؤه

، وطاعته محبتهبه و في الثقة  لمساعدتكهذا في موسم عيد الميالد  عن المسيحإذا كنت تريد لمحة جديدة 
 المسيح البريءعلى  خطية مغفورة من آدم إلى نهاية الزمانوضعت كل ، انظر إلى هذين األمرين. أوال

 تبعتوهبه و  تمثقو إذا ، شعبه. ثانياذلك عن طيب خاطر ألجل مجد اآلب وخير  قبل هوالجحيم.  إلى تهوسحق
 أنتمعهد هللا من خالل موسى. لكن أيضا عهد هللا مع إبراهيم ولل فأنتم وارثون ليس فقط، في طاعة اإليمان

بقوة تصنع  أعدائك يقاوم هللا(. 10، 9 :2بطرس  1أمة مقدسة ) أنتممملكة كهنة.  أنتمهلل. خاصا  ُملكا
َغاِفُر .. الرَّبُّ ِإلٌه َرِحيٌم َوَرُؤوٌف، َبِطيُء اْلَغَضِب َوَكِثيُر اإِلْحَساِن.هو اآلن ودائما سيكون " لكم. والعجائب

 "ْثِم َواْلَمْعِصَيِة َواْلَخِطيَِّة.اإلِ 

َما َلْم َتَر َعْيٌن، َوَلْم َتْسَمْع ُأُذٌن، َوَلْم ! "في موسم عيد الميالد هذا بوجدان صادق جديد ياليتك تحب المسيح
ُه هللُا ِللَِّذيَن ُيِحبُّوَنهُ   (.9 :2كورنثوس  1" ).َيْخُطْر َعَلى َباِل ِإْنَساٍن: َما أََعدَّ


