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يكمل الكالم في الرجوع عن السبي بعد ان وضحا كثيرا بعد نبوي عن المسيح
 23: 31هكذا قال رب الجنود اله اسرائيل سيقولون بعد هذه الكلمة في ارض يهوذا و في مدنها عندما
ارد سبيهم يباركك الرب يا مسكن البر يا ايها الجبل المقدس
 24: 31فيسكن فيه يهوذا و كل مدنه معا الفالحون و الذين يسرحون القطعان
 25: 31الني ارويت النفس المعيية و مالت كل نفس ذائبة

 26: 31على ذلك استيقظت و نظرت و لذ لي نومي
 27: 31ها ايام تاتي يقول الرب و ازرع بيت اسرائيل و بيت يهوذا بزرع انسان و زرع حيوان
 28: 31و يكون كما سهرت عليهم لالقتالع و الهدم و القرض و االهالك و االذى كذلك اسهر عليهم
للبناء و الغرس يقول الرب
ثم يكمل في االعداد السابقة بنبوة الرجوع من السبي حتى يصل الى
سفر ارميا 31
 29 :31في تلك االيام ال يقولون بعد االباء أكلوا حصرما واسنان االبناء ضرست
ال يصلح عن السبي بطريقة كاملة فهناك أبناء ينالوا نتائج خطايا اباؤهم ولكن عما بعد الفداء اي المسيح
بعد فترة من رجوعهم من السبي سيحمل طبيعة الخطية التي دخلت الي العالم بخطية ادم ونحن نحمل
معه وكان السؤال الدائم
ثمارها حتى االن ولكن المسيح ألننا نحن أجزاء من آدم فحينما هلك آدم هلكنا ُ
وما ذنبى! هل أخطأت أنا؟ ولكن األن بعد الفداء والمعمودية تمحى خطية آدم فال يعود أحد يموت بسبب
األباء .بل كل واحد يموت بخطية نفسه ألنه رفض المسيح ومن يقبل المسيح يتبرر من كل شيء في
المسيح
 30 :31بل كل واحد يموت بذنبه كل انسان يأكل الحصرم تضرس اسنانه
المسيح دفع ثمن الخطية ولكن من يرفض هو يجني ثمر الرفض لوحده

وهنا نصل لجزء يؤكد ان الكالم ليس عن السبي فقط بل عن العهد الجديد في زمن المسيح فيقول
بوضوح
 31 :31ها ايام تأتي يقول الرب واقطع مع بيت اسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا
وكلمات ارميا منها فهم المسيحيين اسم العهد الجديد بمعني ان العهد القديم اظهر الخطية ولكن لم يبرر
فال يزال االنسان في العهد القديم يحتاج الرب ان يكمل الناموس بالتبرير .وهذا بالطبع تحقق في العهد
الجديد الذي أكمل العهد القديم فهذا الجزء من النبوة انطبق وبوضوح وبالكامل على الرب يسوع المسيح
الذي بدأ العهد الجديد
وقبل المسيح استمر االنسان يحمل طبيعة الخطية نتيجة لدخول الخطية بعصيان ادم فيؤكد ارميا كما أكد
الكتاب بداية من تكوين  3ان الرب سيكمل عهده بالخالص بانه سيقطع عهد جديد بدمه للتبرير والفداء
من الخطايا
ويشرح ارميا
 32 :31ليس كالعهد الذي قطعته مع ابائهم يوم امسكتهم بيدهم الخرجهم من ارض مصر حين نقضوا
عهدي فرفضتهم يقول الرب
أمسك
هللا لم يقصر في فعل اي شيء في العهد القديم ولكن االنسان هو الضعيف ويسقط بسهوله أن هللا
َ
ومن ينزل من السماء .فالرب يقول لهم انه
بيدهم ليخرجهم من أرض مصر اي بأيات ومعجزات وشق بحر َ
سيعطيهم عهد لو قبلوه سيكون أقوى بكثير واقوى حتى من معجزات اخراجهم من ارض مصر بل اقوى الن
هذا العهد الجديد يفديهم ويخلصهم من قيد الشيطان وهذا حدث بالكامل وانطبق على المسيح وكنيسته

ويكمل
 33 :31بل هذا هو العهد الذي اقطعه مع بيت اسرائيل بعد تلك االيام يقول الرب اجعل شريعتي في
داخلهم واكتبها على قلوبهم واكون لهم الها وهم يكونون لي شعبا
ويستمر الكالم ينطبق جزئيا عن الرجوع من السبي ولكن ال ينطبق كليا الن بعد رجوعهم من السبي
عنه
استمروا في خطاياهم .ولكن هنا ينطبق بوضوح عن سمات العهد الجديد ،عهد اإليمان الذي قال ُ
السيد المسيح "طوبى لمن آمن ولم يرى" وفيه يتعامل هللا مع اإلنسان داخل القلب ،يعرفونه بقلبهم وهو
صوته ويميزوه "من له أذنان للسمع فليسمع
يفتح عيون قلوبهم ليروه ويروا أعماله ويفتح أذانهم فيسمعوا
ُ
ما يقوله الروح للكنائس"
وطبعا هذا اكتمل بحلول الروح القدس يوم الخمسين
 34 :31وال يعلمون بعد كل واحد صاحبه وكل واحد اخاه قائلين اعرفوا الرب ألنهم كلهم سيعرفونني من
صغيرهم الى كبيرهم يقول الرب ألني اصفح عن اثمهم وال اذكر خطيتهم بعد
وبنفس الطريقة ينطبق فقط على كنيسة المسيح وهذا هو عمل الروح القدس "الذي يعلمنا كل شيء
ويذكرنا بكل ما قاله المسيح لنا" وهو الذي يفحص أعماق هللا ويكشف لنا محبته (1كو )2وهو الذي يشهد
يع ْد يذكر خطايانا
لنا ببنوتنا هلل .ونحن حصلنا على عطايا الروح القدس بعد أن صفح هللا عن إثمنا ولم ُ
وهذا حدث بالفداء والصعود إلى السماء بجسده
وكل هذا ال يصلح كنبوات عن حال ما بعد الرجوع من السبي بل عمل المسيح والروح القدس

إذا ارميا يؤكد ان الرب سيكمل العهد القديم بالعهد الجديد ونبوة ارميا تحققت بدقة في المسيح وكنيسته
وحلول الروح القدس في قلب مؤمنين العهد الجديد
وايضا العهد الجديد أكد ان نبوة ارميا عن العهد الجديد حققا المسيح
 )1إنجيل متى 28 :26
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
َج ِل َك ِث ِ
ط َايا.
أل َّ
ين لِ َم ْغ ِفَرِة اْل َخ َ
ير َ
َن ه َذا ُه َو َدمي َّالذي لْل َع ْهد اْل َجديد َّالذي ُي ْس َف ُك م ْن أ ْ
وغيرهم الكثير من االعداد التي اكدد انطباق نبوة العهد الجديد في المسيح
ويكمل العدد المهم بتأكيد ان المسيح هو هللا الظاهر في الجسد
 35: 31هكذا قال الرب الجاعل الشمس لإلضاءة نهارا وفرائض القمر والنجوم لإلضاءة ليال الزاجر البحر
حين تعج امواجه رب الجنود اسمه
ارميا يوضح ان من سينطبق عليه النبوات السابقة كلها هو الرب يسوع المسيح هو رب الجنود نفسه وهو
سيكون في مجيؤه له سلطان ان يزجر البحر ووينتهر الريح فتطيعه ألنه الرب يهوه نفسه
وهذا حدث بالطبع على يد الرب يسوع المسيح الذي اظهر ان نبوات ارميا هي عنه وانه هو رب الجنود
نفسه الظاهر في الجسد باتهار البحر والرياح واطاعته كما قال ارميا
انجيل متي 8
 23ولما دخل السفينة تبعه تالميذه
 24.واذ اضطراب عظيم قد حدث في البحر حتى غطت االمواج السفينة.وكان هو نائما

 25.فتقدم تالميذه وايقظوه قائلين يا سيد نجنا فاننا نهلك
 26.فقال لهم ما بالكم خائفين يا قليلي االيمان.ثم قام وانتهر الرياح والبحر فصار هدوء عظيم
 27.فتعجب الناس قائلين اي انسان هذا.فان الرياح والبحر جميعا تطيعه

انجيل مرقس 4
 .37فحدث نوء ريح عظيم فكانت االمواج تضرب الى السفينة حتى صارت تمتلئ
 38.وكان هو في الم ؤخر على وسادة نائما.فايقظوه وقالوا له يا معلم اما يهمك اننا نهلك
 39.فقام وانتهر الريح وقال للبحر اسكت.ابكم.فسكنت الريح وصار هدوء عظيم
 40.وقال لهم ما بالكم خائفين هكذا.كيف ال ايمان لكم
 41.فخافوا خوفا عظيما وقالوا بعضهم لبعض من هو هذا.فان الريح ايضا والبحر يطيعانه

انجيل لوقا 8
 22وفي احد االيام دخل سفينة هو وتالميذه.فقال لهم لنعبر الى عبر البحيرة.فاقلعوا
 23.وفيما هم سائرون نام.فنزل نوء ريح في البحيرة.وكانوا يمتلئون ماء وصاروا في خطر

 24.فتقدموا وايقظوه قائلين يا معلم يا معلم اننا نهلك.فقام وانتهر الريح وتموج الماء فانتهيا وصار هدوء
 25.ثم قال لهم اين ايمانكم.فخافوا وتعجبوا قائلين فيما بينهم من هو هذا.فانه يامر الرياح ايضا والماء
فتطيعه
وهذه ليست معجزه سهله فهي تدل على سلطانه بوضوح الن الرب قال
سفر المزامير 89
له اْل ُج ُن ِ
ِيَ ،ر ٌّبَ ،و َحُّق َك ِم ْن َح ْولِ َك.
ودَ ،م ْن ِم ْثُل َك؟ َقو ٌّ
َ 8يا َر ُّب ِإ َ
 9أَ ْن َت م َتسلِطٌ عَلى ِكب ِري ِ
اع ُل َج ِج ِه أَ ْن َت ُت َس ِك ُن َها.
اء اْلَب ْح ِرِ .ع ْن َد ْارِت َف ِ
َ
ْ َ
ُ َ
فهو فقط وليس غيره رب الجنود واله الجنود القادر على انتهار البحر ألنه هو الوحيد وليس غيره المتسلط
علي البحر والريح ألنه خالقها
ودراسة سريعة القتباس

مذبحة أطفال بيت لحم قرب قبر رحيل
 97ارميا 15 :31
هكذا قال الرب[ :صوت سمع في الرامة نوح بكاء مر .راحيل تبكي على أوالدها وتأبى أن )(SVD
تتعزى عن أوالدها ألنهم ليسوا بموجودين].
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(KJV) Thus saith the LORD; A voice was heard in Ramah,
lamentation, and bitter weeping; Rahel weeping for her children
refused to be comforted for her children, because they were not.
(LXX) )38:15( Οὕτως εἶπεν κύριος Φωνὴ ἐν Ραμα ἠκούσθη θρήνου
καὶ κλαυθμοῦ καὶ ὀδυρμοῦ· Ραχηλ ἀποκλαιομένη οὐκ ἤθελεν
παύσασθαι ἐπὶ τοῖς υἱοῖς αὐτῆς, ὅτι οὐκ εἰσίν.
(Brenton) A voice was heard in Rama, of lamentation, and of weeping,
and wailing; Rachel would not cease weeping for her children, because
they are not.
18 :2 متي
(SVD)  راحيل تبكي على أوالدها وال تريد أن.«صوت سمع في الرامة نوح وبكاء وعويل كثير
.»تتعزى أل نهم ليسوا بموجودين
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(KJV) In Rama was there a voice heard, lamentation, and weeping,
and great mourning, Rachel weeping for her children, and would not
be comforted, because they are not.
العدد العبري يختلف قليال عن السبعينية في عدة تعبيرات مثل تبكي علي اوالدها وتتعزي بدل من ان
تتوقف
والعبري يتفق مع العهد الجديد فيما عدا تكرار اوالدها
السبعينية تختلف الي حد ما في تعبيراتها عن العهد الجديد الذي يتفق مع العبري اكثر من
السبعينية

فهو فئة 2ا

نبوة عن ميالده من عذراء ايضا
وشرحتها في
نبوات ميالد المسيح من عذراء
وباختصار
سفر ارميا 31
 22 :31حتى متى تطوفين ايتها البنت المرتدة الن الرب قد خلق شيئا حديثا في االرض انثى تحيط
برجل
ال .مع مالحظة ان كلمة رجل هي في العبري
هذا حدث بعد التجسد حين كانت العذراء تحيط بالمسيح طف ً
جيبير التي تعني الجبار وليس انوش وكلمة انثي (نيقيبا) تعني نوع وليس امراه متزوجه مثل لقب حواء
وقت خلقها او اي مولود انثي.
أوال العدد يتكلم عن شيء لم يحدث من قبل شيء حديث تماما لم يحدث على وجه األرض فهي امرأة
وليكون امر حديث امرأة لم تعرف رجل تحيط بالجبار
هذا حدث بالتجسد حين كانت العذراء تحيط بالمسيح أي تحمل الجبار المسيح .مع مالحظة لغويا هو مهم
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 وكلمة انثي (نيقيبا) تعني نوع.ان كلمة رجل هي في العبري جيبير التي تعني الجبار وليس ايش او انوش
.وليس امراه متزوجه مثل لقب حواء وقت خلقها او اي مولود نوعه انثي
فلو حاول أحدهم يفسر ان امرأة غير مقصود بها عذراء رغم انه لم يقل عذراء فما الحديث في هذا؟
ولهذا كتاب الزوهار اليهودي قال ان هذا عن المسيا
"this shall be in the time of the Messiah, which will be on the sixth day;'' that is,
the sixth millennium And elsewhere
Zohar in Gen. tom. 13. 4.
وأيضا ابرابانيل
"a woman shall compass a man"; says R. Hona, in the name of R. Ame, this is
the King Messiah. So says R. Joshua ben Levi
In Abarbinel. Mashmiah Jeshuah, fol. 37. 4.

Apud Moses Hadarsan in Gen. c. 41. Vid. Galatin. de Arcanis Cath. Ver. l. 7. c.
14. p. 52, 526.

بل قال راباوات يهود مثل رابي هونا ورابي جشوا وغيرهم الرب يعصب كما جرح فكما اخطات العذراء
إسرائيل في ارميا  4 :31و21
سفر ارميا 31
 3 :31تراءى لي الرب من بعيد و محبة ابدية احببتك من اجل ذلك ادمت لك الرحمة
 4 :31سابنيك بعد فتبنين يا عذراء اسرائيل تتزينين بعد بدفوفك و تخرجين في رقص الالعبين
 21: 31انصبي لنفسك صوى اجعلي لنفسك انصابا اجعلي قلبك نحو السكة الطريق التي ذهبت فيها
ارجعي يا عذراء اسرائيل ارجعي الى مدنك هذه
فرحمة الرب ستتحقق عن طريق العذراء وسيريحهم من خالل عذراء ارميا  22 :31وقالوا هذا الجبار هو
الملك المسيا كما في مزمور 7 :2
he, that is, God, heals with the same he wounds; so will you find in Israel, they
sinned by a virgin, and were punished in virgins, Eze_23:1; so he comforts them
by a virgin, according to Jer_31:21; "turn again, O virgin of Israel", &c. "a woman
shall compass a man". R Huna, in the name of R. Idi and R. Joshua, said, that
this man is the King Messiah, of whom it is said, Psa_2:7, "this day have I
"begotten thee
Prophecies of the Messiah", &c. p. 100, 101.

ذراع الرب هو الذي يتجسد ويخلص
سفر ارميا 31
ِ ِ
« : 27ها أََّي ِ
ان.
ول َّ
ان َوَزْر ِع َحَي َو ٍ
يل َوَب ْي َت َي ُهوَذا ِب َزْر ِع ِإ ْن َس ٍ
الر ُّبَ ،وأ َْزَر ُ
َ ٌ
ع َب ْي َت إ ْسَرائ َ
ام َتأْتيَ ،ي ُق ُ
تقديس النفس والجسد هو االنسان والحيوان.

رسالته تكتب في قلوب ابناؤه كعهد جديد
سفر ارميا 31
 31 :31ها ايام تاتي يقول الرب و اقطع مع بيت اسرائيل و مع بيت يهوذا عهدا جديدا
 32 :31ليس كالعهد الذي قطعته مع ابائهم يوم امسكتهم بيدهم الخرجهم من ارض مصر حين نقضوا
عهدي فرفضتهم يقول الرب
 33 :31بل هذا هو العهد الذي اقطعه مع بيت اسرائيل بعد تلك االيام يقول الرب اجعل شريعتي في
داخلهم و اكتبها على قلوبهم و اكون لهم الها و هم يكونون لي شعبا
فشريعته شريعة قلبيه وليست مثل الناموس القديم فهو يكمل الناموس للمستوي القلبي وهو الرب نفسه
وشرحت هذه النبوة في ملف
هل شريعة المسيح الغت شريعة موسي بشهادة ارميا ؟ ارميا 32-31 :31

وباختصار سياق كالم ارميا يوضح انها نبوة عن المسيح
سفر ارميا 31
يستمر هذا اإلصحاح في رسالة العزاء لشعب هللا المسبى في بابل أو شعب هللا في كل مكان الذي ينتظر
مجىء المسيح ليحرره من عبودية إبليس .ويؤكد هنا للمسبيين أنه في الوقت المحدد سيعودون هم
وأوالدهم ألرضهم ويرجعون امة وبعد هذا يأتي المسيح وياتي العهد الجديد وكنيسته .التأكيد موجه للكنيسة
له فتزدهر وتنمو .فالمسيح فيه وحده تحقيق هذه الوعود
ويكون منها جسداً ُ
التي سيأتى لها المسيح َ
بالكامل.
بل في العدد  15النبوة الشهيرة عن قتل أطفال بيت لحم
 15 :31هكذا قال الرب صوت سمع في الرامة نوح بكاء مر راحيل تبكي على اوالدها و تابى ان تتعزى
عن اوالدها النهم ليسوا بموجودين
بالطبع راحيل هي ماتت من فترة طويلة فهي ال تصلح حتى ان تنطبق في السبي بمعنى حرفي بل رمزي
للحزن .وهنا تصلح كما ذكرت عن السبي الي حد ما فصوت سمع في الرامه غالبا الن تجميع السبي
والطريق الي بابل كان في هذه المنطقة وهي المنطقة المرتفعة في سبط بنيامين على الحدود بين مملكة
الشمال والجنوب في هذا الزمان وبان هناك نواح وبكاء مر اثناء حدوث السبي ألنهم سيؤخذوا من ارض
الموعد وهي تمثل كل شيء لهم ألنها وعد من عند الرب وال تريد ان تتعزى الن بعضهم قتل كما قدمت
سابقا في ارميا  6 :39واالخرين ذهبوا السبي.

ولكن ال يصلح عن وقت السبي فقط ولكن البداية الكالم هنا عن راحيل زوجة يعقوب بطريقه رمزيه عن
شعب اسرائيل والسبب
ألنها الزوجة المحبوبة ليعقوب
قبرها يوجد في مدخل بيت لحم وهي جنوب اورشليم بخمسة اميال تقريبا في طريق او مدخل بيت لحم
افراته كما ذكر تكوين  19 :35و  7 : 48و صموئيل االول 3-2 :10
هي التي كانت تتمني اال والد وتتوسل ألجلهم وحزنت ألنها لم ترزق باألوالد اوال
وهي التي ماتت حزينه اثناء والدتها لبنيامين ولذلك سمته بن اوني
يقصد بها انها ام يوسف وبنيامين ويوسف هو ابو سبط افرايم الذي كان دائما يشير الي السامره وبنيامين
اقام مع يهوذا
فيؤخذ فقط بمعني رمزي
ولكن النبوة ايضا ال تنطبق تماما علي السبي ولكن تحمل ابعاد اكثر من ذلك
الن المسبيين المتكلم عنهم هنا هم من يهوذا ويهوذا ليس ابن راحيل
النواح لم يكن في الرامه اي في طريق بيت لحم فقط ولكن في كل مكان فيحمل الكالم معني عن نواح
سيكون في بيت لحم خاصه مره اخري

النبوة تقول ان راحيل تابي ان تتعزي عن اوالدها ألنهم ليسوا بموجودين ولكن اثناء السبي هم كانوا
موجودين وارميا بالنبوة في االعداد السابقه كان يعرف انهم سيعودوا من السبي اذا فبالفعل النبوة تحمل
بعد اخر غير السبي فقط لحادثه سيموت فيها اطفال ولن يعودوا من الموت
ونبدا ندرس المستوي النبوي كما شرحه متي البشير
انجيل متي2
2: 16حينئذ لما راى هيرودس ان المجوس سخروا به غضب جدا فارسل و قتل جميع الصبيان الذين في
بيت لحم و في كل تخومها من ابن سنتين فما دون بحسب الزمان الذي تحققه من المجوس
هنا نرى وحشية هيرودس ،فمن قتل أوالده وزوجاته وأقربائه من المؤكد أنه يفعل هذا فهو قتل أوالده
وزوجاته لنفس السبب الذي قتل أطفال بيت لحم بسببه أال وهو خوفه وحرصه على عرشه .وهذا يرينا
نتائج الحسد والغضب ومحبة العالم .وصار هؤالء األطفال أوال شهداء المسيحية ،صاروا رم ًاز للكنيسة
المضطهدة المتألمة ألجل المسيح ،الكنيسة التي رجعت وصارت كاألطفال بسيطة كمسيحها ،هذه الكنيسة
ال يحتملها إبليس وال يحتملها العالم ويريد قتلها واختفاءها.
 2: 17حينئذ تم ما قيل بارميا النبي القائل
 2: 18صوت سمع في الرامة نوح و بكاء و عويل كثير راحيل تبكي على اوالدها و ال تريد ان تتعزى
النهم ليسوا بموجودين
وهنا تنطبق كلمات ارميا ببعدها النبوي الن

بالفعل رحيل تعبر عن المكان الن حادثة قتل اطفال بيت لحم حدثت في المكان الذي دفنت فيه راحيل
فمكانيا صحيح
النواح هو كان في هذا المكان فقط وليس في كل مكان كما ذكر ارميا النبي
راحيل تابي ان تتعزي النهم ليسوا بموجودين وهذا صحيح
قتل أطفال بيت لحم لم يتم بمحض الصدفة ،لكنه يمثل جزًء ال يتجزأ من حياة المخلص ،اهتم الوحي
بإعالنه في العهدين القديم والجديد  .لقد رأى إرميا النبي راحيل زوجة يعقوب المدفونة هناك تبكي على
أوالدها( أحفادها )من أجل قسوة قلب هيرودس عليهم .
اذا بالفعل هي نبوة تنطبق علي حادثة اطفال بيت لحم ولهذا ارشد الروح القدس متي البشير ان يفهم ان
نبوة ارميا كانت عن هذا االمر فكتب واكد انه عن ارميا
ثم يكمل بنبوة الرجوع من السبي في الجزء السابق حتى يصل الى
 29 :31في تلك االيام ال يقولون بعد االباء اكلوا حصرما و اسنان االبناء ضرست
اي سيحمل طبيعة الخطيه التي دخلت الي العالم بخطية ادم ونحن نحمل ثمارها حتي االن ولكن المسيح
معه وكان السؤال الدائم وما ذنبى! هل أخطأت أنا؟ ولكن
ألننا نحن أجزاء من آدم فحينما هلك آدم هلكنا ُ
األن بعد الفداء والمعمودية تمحى خطية آدم فال يعود أحد يموت بسبب األباء .بل كل واحد يموت بخطية
نفسه ومن يقبل المسيح يتبرر من كل شيئ في المسيح
 30 :31بل كل واحد يموت بذنبه كل انسان ياكل الحصرم تضرس اسنانه

المسيح دفع ثمن الخطية ولكن من يرفض هو يجني ثمر الرفض
 31 :31ها ايام تاتي يقول الرب و اقطع مع بيت اسرائيل و مع بيت يهوذا عهدا جديدا
وكلمات ارميا ليست تحمل اي الغاء للعهد القديم ولكن تكميل للعهد القديم بل منها فهم المسيحيين اسم
العهد الجديد بمعني ان العهد القديم اظهر الخطيه ولكن لم يبرر فال يزال االنسان في العهد القديم يحتاج
الرب ان يكمل الناموس بالتبرير وهذا بالطبع تحقق في العهد الجديد الذي اكمل العهد القديم فهذا الجزء
من النبوة انطبق وبوضوح وبالكامل على الرب يسوع المسيح الذي بدأ العهد الجديد
فاستمر االنسان يحمل طبيعة الخطيه نتيجه لدخول الخطيه بعصيان ادم فيؤكد ارميا كما اكد الكتاب بدايه
من تكوين  3ان الرب سيكمل عهده بالخالص بانه سيقطع عهد جديد بدمه للتبرير والفداء من الخطايا
إنجيل متى 28 :26
طايا اْلج ِد ِ
ِ
ير َ ِ ِ
ِ
َج ِل َك ِث ِ
َن ه َذا ُه َو َد ِمي َّال ِذي
يد لِْل َع ْه ِد أل َّ
َّ .الذي ُي ْس َف ُك م ْن أ ْ
ين ل َم ْغفَرِة اْل َخ َ َ َ
إنجيل مرقس 24 :14
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
َج ِل َك ِث ِ
ين.
ير َ
ال َل ُه ْم« :ه َذا ُه َو َدمي َّالذي لْل َع ْهد اْل َجديدَّ ،الذي ُي ْس َف ُك م ْن أ ْ
َوَق َ
إنجيل لوقا 20 :22
ِ
هذ ِه اْل َكأ ِ
اء َق ِائالًِ « :
وَكذلِ َك اْل َكأْس أَي ًضا بع َد اْلع َش ِ
يد ِب َد ِمي َّال ِذي ُي ْس َف ُك َع ْن ُك ْم.
ْس ه َي اْل َع ْه ُد اْل َجد ُ
ُ
َ ْ َْ َ
َ
وكما شرحت سابقا ان العهد الجديد ليس نسخ للعهد القديم ولكن تكميل له وهذا بشهادة المسيح عندما
قال

انجيل متي 5
ِ
َ « 17ال َتظُُّنوا أ َِني ِجْئ ُت ألَ ْن ُق َ َّ
ُك ِم َل.
ض َب ْل أل َ
اءَ .ما ِجْئ ُت ألَ ْن ُق َ
ام َ
وس أ َِو األَ ْنبَي َ
ض الن ُ
ويشرح ارميا
 32 :31ليس كالعهد الذي قطعته مع ابائهم يوم امسكتهم بيدهم الخرجهم من ارض مصر حين نقضوا
عهدي فرفضتهم يقول الرب
أمسك
هللا لم يقصر في فعل اي شيئ في العهد القديم ولكن االنسان هو الضعيف ويسقط بسهوله أن هللا
َ
ومن ينزل من السماء .هنا هللا يكشف
بيدهم ليخرجهم من أرض مصر اي بأيات ومعجزات وشق بحر َ
نفسه لهذا الشعب بالعيان فهم لم تكن قامتهم الروحية تسمح باإليمان بشىء غير مرئى فكان البد لهذه
األيات .ولكن حتي مع االيات كانوا يسقطون بسهوله فالرب يقول لهم انه سيعطيهم عهد لو قبلوه سيكون
اقوي بكثير
 33 :31بل هذا هو العهد الذي اقطعه مع بيت اسرائيل بعد تلك االيام يقول الرب اجعل شريعتي في
داخلهم واكتبها على قلوبهم واكون لهم الها وهم يكونون لي شعبا
عنه السيد المسيح "طوبى لمن آمن ولم يرى" وفيه يتعامل هللا
سمات العهد الجديد ،عهد اإليمان الذي قال ُ
مع اإلنسان داخل القلب ،يعرفونه بقلبهم وهو يفتح عيون قلوبهم ليروه ويروا أعماله ويفتح أذانهم
صوته ويميزوه "من له أذنان للسمع فليسمع ما يقوله الروح للكنائس"
فيسمعوا
ُ

 34 :31و ال يعلمون بعد كل واحد صاحبه و كل واحد اخاه قائلين اعرفوا الرب النهم كلهم سيعرفونني
من صغيرهم الى كبيرهم يقول الرب الني اصفح عن اثمهم و ال اذكر خطيتهم بعد
وهذا هو عمل الروح القدس "الذى يعلمنا كل شىء ويذكرنا بكل ما قاله المسيح لنا" وهو الذي يفحص
أعماق هللا ويكشف لنا محبته (1كو ) 2وهو الذي يشهد لنا ببنوتنا هلل .ونحن حصلنا على عطايا الروح
يع ْد يذكر خطايانا وهذا حدث بالفداء والصعود إلى السماء بجسده
القدس بعد أن صفح هللا عن إثمنا ولم ُ
واكد انها نبوة اقتباس العهد الجديد لها في
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 8
 8ألنه يقول لهم الئما « :هوذا أيام تأتي يقول الرب ،حين أكمل مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا
جديدا.
ال كالعهد الذي عملته مع آبائهم يوم أمسكت بيدهم ألخرجهم من أرض مصر ،ألنهم لم Heb 8:9
يثبتوا في عهدي ،وأنا أهملتهم يقول الرب.
ألن هذا هو العهد الذي أعهده مع بيت إسرائيل بعد تلك األيام يقول الرب :أجعل نواميسي Heb 8:10
في أذهانهم ،وأكتبها على قلوبهم ،وأنا أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا.
وال يعلمون كل واحد قريبه وكل واحد أخاه قائال :اعرف الرب ،ألن الجميع سيعرفونني من Heb 8:11
صغيرهم إلى كبيرهم.
ألني أكون صفوحا عن آثامهم ،وال أذكر خطاياهم وتعدياتهم في ما بعد»Heb 8:12 .

وأيضا
عبرانيين 17-16 :10
« هذا هو العهد الذي أعهده معهم بعد تلك األيام ،يقول الرب ،أجعل نواميسي في قلوبهم Heb 10:16
وأكتبها في أذهانهم»
و« :لن أذكر خطاياهم وتعدياتهم في ما بعد»Heb 10:17 .
ودراسة سريعة لالقتباسات

المسيح يؤسس عهد جديد
 98ارميا 34-31 :31
ها أيام تأتي يقول الرب وأقطع مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديداJer 31:31 .
ليس كالعهد الذي قطعته مع آبائهم يوم أمسكتهم بيدهم ألخرجهم من أرض مصر Jer 31:32
حين نقضوا عهدي فرفضتهم يقول الرب.
بل هذا هو العهد الذي أقطعه مع بيت إسرائيل بعد تلك األيام يقول الرب :أجعل Jer 31:33
شريعتي في داخلهم وأكتبها على قلوبهم وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا.
وال يعلمون بعد كل واحد صاحبه وكل واحد أخاه قائلين[ :اعرفوا الرب] ألنهم كلهم Jer 31:34
سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم يقول الرب .ألني أصفح عن إثمهم وال أذكر خطيتهم بعد.
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Jer 31:31 Behold, the days come, saith the LORD, that I will make a
new covenant with the house of Israel, and with the house of Judah:
Jer 31:32 Not according to the covenant that I made with their fathers
in the day that I took them by the hand to bring them out of the land of
Egypt; which my covenant they brake, although I was an husband unto
them, saith the LORD:
Jer 31:33 But this shall be the covenant that I will make with the
house of Israel; After those days, saith the LORD, I will put my law in

their inward parts, and write it in their hearts; and will be their God,
and they shall be my people.
Jer 31:34 And they shall teach no more every man his neighbour, and
every man his brother, saying, Know the LORD: for they shall all know
me, from the least of them unto the greatest of them, saith the LORD:
for I will forgive their iniquity, and I will remember their sin no more.
Jer 31:31 (38:31) Ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, φησὶν κύριος, καὶ
διαθήσομαι τῷ οἴκῳ Ισραηλ καὶ τῷ οἴκῳ Ιουδα διαθήκην καινήν,
Jer 31:32 (38:32) οὐ κατὰ τὴν διαθήκην, ἣν διεθέμην τοῖς
πατράσιν αὐτῶν ἐν ἡμέρᾳ ἐπιλαβομένου μου τῆς χειρὸς αὐτῶν
ἐξαγαγεῖν αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου, ὅτι αὐτοὶ οὐκ ἐνέμειναν ἐν τῇ
διαθήκῃ μου, καὶ ἐγὼ ἠμέλησα αὐτῶν, φησὶν κύριος·
Jer 31:33 (38:33) ὅτι αὕτη ἡ διαθήκη, ἣν διαθήσομαι τῷ οἴκῳ
Ισραηλ μετὰ τὰς ἡμέρας ἐκείνας, φησὶν κύριος Διδοὺς δώσω
νόμους μου εἰς τὴν διάνοιαν αὐτῶν καὶ ἐπὶ καρδίας αὐτῶν
γράψω αὐτούς· καὶ ἔσομαι αὐτοῖς εἰς θεόν, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι
εἰς λαόν·

Jer 31:34 (38:34) καὶ οὐ μὴ διδάξωσιν ἕκαστος τὸν πολίτην αὐτοῦ
καὶ ἕκαστος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ λέγων Γνῶθι τὸν κύριον· ὅτι
πάντες εἰδήσουσίν με ἀπὸ μικροῦ αὐτῶν καὶ ἕως μεγάλου αὐτῶν,
ὅτι ἵλεως ἔσομαι ταῖς ἀδικίαις αὐτῶν καὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν οὐ
μὴ μνησθῶ ἔτι.
Jer 38:31 Behold, the days come, saith the Lord, when I will make a
new covenant with the house of Israel, and with the house of Juda:
Jer 38:32 not according to the covenant which I made with their
fathers in the day when I took hold of their hand to bring them out of
the land of Egypt; for they abode not in my covenant, and I
disregarded them, saith the Lord.
Jer 38:33 For this is my covenant which I will make with the house of
Israel; after those days, saith the Lord, I will surely put my laws into
their mind, and write them on their hearts; and I will be to them a God,
and they shall be to me a people.
Jer 38:34 And they shall not at all teach every one his fellow citizen,
and every one his brother, saying, Know the Lord: for all shall know

me, from the least of them to the greatest of them: for I will be
merciful to their iniquities, and their sins I will remember no more.
عبرانيين 12-8 :8
ألنه يقول لهم الئما« :هوذا أيام تأتي يقول الرب ،حين أكمل مع بيت إسرائيل ومع Heb 8:8
بيت يهوذا عهدا جديدا.
ال كالعهد الذي عملته مع آبائهم يوم أمسكت بيدهم ألخرجهم من أرض مصر ،ألنهم Heb 8:9
لم يثبتوا في عهدي ،وأنا أهملتهم يقول الرب.
ألن هذا هو العهد الذي أعهده مع بيت إسرائيل بعد تلك األيام يقول الرب :أجعل Heb 8:10
نواميسي في أذهانهم ،وأكتبها على قلوبهم ،وأنا أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا.
وال يعلمون كل واحد قريبه وكل واحد أخاه قائال :اعرف الرب ،ألن الجميع Heb 8:11
سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم.
ألني أكون صفوحا عن آثامهم ،وال أذكر خطاياهم وتعدياتهم في ما بعد»Heb 8:12 .
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Heb 8:8 For finding fault with them, he saith, Behold, the days come,
saith the Lord, when I will make a new covenant with the house of
Israel and with the house of Judah:
Heb 8:9 Not according to the covenant that I made with their fathers
in the day when I took them by the hand to lead them out of the land

of Egypt; because they continued not in my covenant, and I regarded
them not, saith the Lord.
Heb 8:10 For this is the covenant that I will make with the house of
Israel after those days, saith the Lord; I will put my laws into their
mind, and write them in their hearts: and I will be to them a God, and
they shall be to me a people:
Heb 8:11 And they shall not teach every man his neighbour, and
every man his brother, saying, Know the Lord: for all shall know me,
from the least to the greatest.
Heb 8:12 For I will be merciful to their unrighteousness, and their
sins and their iniquities will I remember no more.
في هذه االعداد الخمسه تقريبا اقتباس لفظي دقيق واتفاق بين العبري والسبعينية والعهد الجديد
فيما عدا فروق بسيطة جدا مثل رفضتهم واهملتهم وايضا تعبير قائل او قائلين
وبين العبري والسبعينية بعض التصريفات وايضا كلمة يقول ( فيسين بدل ليجي ) المختلفه بين
االثنين وتكررت عدة مرات
ا1 فهو فئة

وأيضا
ارميا 34-33 :31
بل هذا هو العهد الذي أقطعه مع بيت إسرائيل بعد تلك األيام يقول الرب :أجعل Jer 31:33
شريعتي في داخلهم وأكتبها على قلوبهم وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا.
وال يعلمون بعد كل واحد صاحبه وكل واحد أخاه قائلين[ :اعرفوا الرب] ألنهم كلهم Jer 31:34
سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم يقول الرب .ألني أصفح عن إثمهم وال أذكر خطيتهم بعد.
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Jer 31:33 But this shall be the covenant that I will make with the
house of Israel; After those days, saith the LORD, I will put my law in
their inward parts, and write it in their hearts; and will be their God,
and they shall be my people.
Jer 31:34 And they shall teach no more every man his neighbour, and
every man his brother, saying, Know the LORD: for they shall all know
me, from the least of them unto the greatest of them, saith the LORD:
for I will forgive their iniquity, and I will remember their sin no more.
Jer 31:33 (38:33) ὅτι αὕτη ἡ διαθήκη, ἣν διαθήσομαι τῷ οἴκῳ
Ισραηλ μετὰ τὰς ἡμέρας ἐκείνας, φησὶν κύριος Διδοὺς δώσω
νόμους μου εἰς τὴν διάνοιαν αὐτῶν καὶ ἐπὶ καρδίας αὐτῶν
γράψω αὐτούς· καὶ ἔσομαι αὐτοῖς εἰς θεόν, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι
εἰς λαόν·
Jer 31:34 (38:34) καὶ οὐ μὴ διδάξωσιν ἕκαστος τὸν πολίτην αὐτοῦ
καὶ ἕκαστος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ λέγων Γνῶθι τὸν κύριον· ὅτι

πάντες εἰδήσουσίν με ἀπὸ μικροῦ αὐτῶν καὶ ἕως μεγάλου αὐτῶν,
ὅτι ἵλεως ἔσομαι ταῖς ἀδικίαις αὐτῶν καὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν οὐ
μὴ μνησθῶ ἔτι.
Jer 38:33 For this is my covenant which I will make with the house of
Israel; after those days, saith the Lord, I will surely put my laws into
their mind, and write them on their hearts; and I will be to them a God,
and they shall be to me a people.
Jer 38:34 And they shall not at all teach every one his fellow citizen,
and every one his brother, saying, Know the Lord: for all shall know
me, from the least of them to the greatest of them: for I will be
merciful to their iniquities, and their sins I will remember no more.
17-16 :10 عبرانيين
Heb 10:16  أجعل نواميسي في، يقول الرب،«هذا هو العهد الذي أعهده معهم بعد تلك األيام
»قلوبهم وأكتبها في أذهانهم
Heb 10:17 .» «لن أذكر خطاياهم وتعدياتهم في ما بعد:و
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Heb 10:16 This is the covenant that I will make with them after those
days, saith the Lord, I will put my laws into their hearts, and in their
minds will I write them;
Heb 10:17 And their sins and iniquities will I remember no more.

العبري يتشابه مع السبعينية فيما عدا فروق قليله ومع العهد الجديد ايضا فيما عدا فرق مثل كلمة
اسرائيل
ول كن السبعينيه بينها وبين العهد الجديد عدة خالفات مثل كلمة قول وغيرها من االختالفات اللغويه
فالعهد الجديد اقرب الي العبري
فهو فئة 2ا

والمجد هلل دائما

