
  فلسطين والشرق ا�وسط ،إسرائيل
 

  ٣٢-٢٥: ١١رومية 

ان القساوة قد حصلت جزئيا  ،لئ" تكونوا عند أنفسكم حكماء ،فاني لسُت أريُد ايھا اخوة ان تجھلوا ھذا 
سيخرج من : " كما ھو مكتوب. وھكذا سيخلص جميُع إسرائيل.  ٢٦سرائيل الى أن يدخل ملُؤ ا)مم 

ومن . ٢٨" وھذا ھو العھد من قبلي لھم متى نزعت خطاياھم. ٢٧" جوَر عن يعقوبصھيون المنقذ ويرد الف
9ن ھبات = .  ٢٩. من جھة ا9ختيار انھم احباء من اجل ا;باء وأما أجلكم،من  أعداءجھة ا9نجيل ھم 

 ٣١ ،ھؤ9ء فأنه كما كنتم أنتم مرة ً 9تطيعون = لكن ا;ن رحمتم بسبب عصيان ٣٠. ودعوته ھي ب" ندامة
)ن = اغلق على الجميع مًعا في   ٣٢. يضا ا;ن لم يطيعوا لكي يرحموا ھم ايضا برحمتكمأھكذا ھؤ9ء 

  .لكي يرحم الجميع ،العصيان 
  

ھذا ليس أساسا مقال .  في الشرق ا9وسط" أرض الميعاد"واليوم أريد ان أتناول مسألة الع"قة بين إسرائيل 
وباقي ا9نجيل وسط   ١١رسالة رومية ل ھو مسعى بذل 9ستنتاج مضمون ب ،توضيحي لرسالة رومية

أن وجود إسرائيل في الشرق ا9وسط وامتداد حدودھا وسيادتھا .  المشاكل الشائكة التي يواجھھا العالم اليوم
  .اكثرھا تقلب" في الع"قات الغربية العربيةولعله من اھم اسباب عوامل ا9نفجار في عالم ا9رھاب 

  
ك"ھما يدعي ملكية ا9رض ليس بسبب .  تمتد جذور العرب واليھود في ھذه ا9رض الى آ9ف السنين

لكنني احاول .  انا 9 احاول أن اضع خطة س"م مفصلة.  الوجود التاريخي فحسب بل بسبب الحق ا9لھي
الس"م والعدالة في تلك البقعة ا9نجيلية التي يمكن ان تقودنا الى التفكير ب –أن افسر بعض الحقائق التوراتية 

السياسيون يتأثرون بأراء ناخبيھم  لذلك فان أرائنا وافكارنا مھمة في ھذه ا9جواء الدينية .  من العالم
وكيف نتحدث الى ا9خرين بطريقة نعظم ونحترم فيھا . نحن بحاجة ان نعرف كيف نصلي.  المشحونة جداً 

ينبغي أن نتحدث عنھا ضمن سياق  ،بب أن = متشابك في القضيةولس ا)سبابلجميع ھذه  ،اذاً .  الحقيقة
  . ١١رسالة رومية 

  
في حالة معاناة مستمرة من جيل الى جيل  ،كجماعة عرقية - ،ان إسرائيل ككل  ١١رسالة رومية رأينا في 

".  غصانوأن كان ا)صل ُ مقدًسا فكذلك ا)" ١٦.  ذريتهولھا عھود مقطوعة تمتد جذورھا الى إبراھيم  –
من ].  ا)مم[من أجلكم ) =(أعداء ] إسرائيل[ھم  ،من جھة انجيل"  ٢٨نفسر ھذا المقطع في ضوء ا;ية 

اذ تتضمن الوعود الى .  ١٦ا;ية  ھنا ا9صل في" ا;باء"تقابل ."  جھة ا9ختيار فھم أحباء من أجل ا;باء
  . صانھا محفوظةانه في يوم ما ستكون الشجرة كلھا مع جميع أغ ،ا)باء

  
."  اعداء =] إسرائيل[ھم  ،من جھة انجيل"  ٢٨آية ".  ھم أعداء"في الوقت الحالي  ،٢٨تقول ا;ية 
ھذا ما قاله المسيح سرائيل .  أنھم يرفضون مسيحھم وبھذا يضعون انفسھم في موقف ضد = ،بمعنى أخر

في حال اذا كانت ديانة  ،المسيح ھو ع"مة ا9ختبار".  يلو كان = أباكم لكنتم تحبونن"   ٤٢:  ٨يوحنا في 
لذلك ھم .  9 تريده مسيحا لھاولكن إسرائيل 9تحب المسيح كأبن = .  الشخص ھي عبادة الخالق الحقيقي

  ".أعداء ="ا;ن 
  

 ،لنفسه ا;باءتعني  اذا كان = ھو الذي اختار و". وأن كان ا)صل ُمقدًسا فكذلك ا)غصان " ١٦تقول آية 
بعد انقضاء ھذا ( أذن في يوم ما  ،الموعد /لھم عھود الميثاق اقام وميزھم و ،يعقوبوإسحاق وإبراھيم 

شعب ويكونوا  ،سيعود أحفادھم الى = عن طريق المسيح) الزمن الراھن من العداء والضغينة والقساوة 
  .)٢٦آية . (ا9بدالفجورو الشك عن يعقوب الى  وسُيردُ . مقدس مميز عند =

  



كل "ھو جزء من ارث والخ"ص الذي سيعود الى " بأرض الميعاد" بناء عليه نسأل ا;ن ھل ما يسمى 
  ماذا يمكن ان يقال عن حق إسرائيل في ا9رض اليوم؟ ،؟ واذا كان ھذا صحيحاً )٢٦" (إسرائيل

   ى الكتاب المقدساثناء اعدادي الجواب لھذا السؤال أن أجزم سبعة حقائق تقوم عل أردتُ 
  
 .مختاركون شعبه الي! اختار إسرائيل من بين كل شعوب العالم ل .١

  
 ."إياك قد اختار الرب إلھك لتكون له شعًبا أخص من جميع الشعوب الذين على وجه ا)رض" ،٦: ٧تثنية 

  
 .ا�بد إلى نسلهو*براھيم ا0رض كانت جزء من ا*رث الموعود  .٢

  
من نھر  ،ا)رضلنسلك أعطي ھذه : "اليوم قطع الرب مع أبرام ميثاًقا قائ"ً  في ذلك"  ١٨: ١٥التكوين 

  ."نھر الفرات ،مصر الى النھر الكبير
  

 ،وبين نسلك من بعدك عھداً أبدياً  ،بينكووأقيم عھدي بيني " يقول = براھيم   ٨-٧: ١٧التكوين ثم في 
كل أرض كنعان ملًكا  ،ن بعدك أرض غربتكلنسلك موأعطي لك و ٨. لنسلك من بعدكو)كون إلھا لك 

 ."أكون إلھُھمو ،أبدياً 

  
أنا : " فقال ،وھوذا الرب واقف عليھا"  ، ١٣: ٢٨ تكوينالحفيد إبراھيم في  ،ق = الوعد ليعقوبلّ ثم وث

وعندما كان ".  لنسلكوا)رُض التي أنت مضطجع عليھا أعطيھا لك . الرُب إله إبراھيم أبيك وإله إسحاق
في  ،= القادر على كل شئ ظھر لي في لُوز).  "٣: ٤٨التكوين (ضر يعقوب دعا يوسف وقال له  يحت

أعطي نسلك و ،وأجعلك جمھوراً من ا)مم ،ھا أنا أجعلك مثمًرا وأكثُرك وقال لي؛ ٤. أرض كنعان وباركني
  ."ھذه ا)رض من بعدك ملًكا أبدًيا

  
ً يخلق شق ،ھذا بالطبع لرؤية ا9س"مية لميثاق = والرؤية اليھودية والمسيحية لنفس بين كل من ا اً كبير ا

أن ا)رض مقدر لھا ان  ،لذلك نقولو ،مؤكدة من قبل السيد المسيح ،لكننا نؤمن بأن ھذه كلمات =.  الميثاق
  .   تكون أرض إسرائيل

  
  . ھذه قضية 9 يمكن التعامل معھا بكلمات رنانة.  لكن ليس بھذه السھولة

  
فقط *سرائيل ستكون ھبة متوارثة أبدًيا  ،من ضمنھا وعد ا0رض ،ود المقطوعة *براھيمالعھ .٣

 .الغير مؤمنة يةسرائيل العاص*وليس  الروحانية الصادقة

  
عندما حزن بولص على ضياع الكثير من اليھود الذين رفضوا المسيح   .٩رومية ھذا كان الھدف من 

)ن ليس جميع الذين من .  ن ليس ھكذا حتى إن كلمة = قد سقطتولك" ٧-٦قال في آية   ،صاروا ھالكينو
9يمكن )حد ان  ،بمعنى أخر".  و9 )نھم من نسل إبراھيم ھم جميعا أو9دُ  ٧.  إسرائيل ھم إسرائيليون

.  لكنه ليس كاف لضمان أي شئ ،العرق اليھودي له مكانة في خطة =.  يطالب بالوعود لمجرد انه يھودي
  .نسلهوير قادر بحد ذاته أن يؤھل الشخص ليكون وريًثا لوعود إبراھيم فھو غ
فكون ."  بل أو9د الموعد ُيحسبون نس"ً  ،أي ليس أو9د الجسد ھم أو9د =:  "بوضوح  ٨: ٩رومية يقول 

  .9 حتى وعد ا)رض او أي وعٍد أخروللوعد ـــ   يھودي بالو9دة 9 يجعل منه وريثالشخص 
  



ً اضحھذا كان و على سبيل ).   ٤#سنراه في الحقيقة (وكذلك في تعاليم السيد المسيح  ،في العھد القديم ا
تخلوا عنه ھي وفي قائمة اللعنات الرھيبة التي وعد = أن ينزلھا على الشعب اذا نقضوا الميثاق  ،المثال
فتستأصلون من  ،يھلككمويكم كذلك يفرح الرب لكم ليفن ،يكثركموكما فرح الرب لكم ليحسن إليكم و:  "ا9تي

بما فيه نقضھم للميثاق  ،طوال تاريخ إسرائيل.  ) ٦٣: ٢٨تثنية (". ا)رض التي أنت داخل إليھا لتمتلكھا
 ،٧-٤: ٩دانيالراجع أيضا . (وثنيتھم جمعاء جردت إسرائيل من حقھا ا9لھي الراھن با)رضوعصيانھم و

  )  ٦١ - ٥٤: ٧٨المزامير 
  

.  لھا الحق أن توقع ا)ذى بإسرائيل) مثل العرب(من كل ھذا أن ا)مم الغير يھودية أحذر من أن تستنج 
إسرائيل 9تزال تملك الحق في مجال .  ضد إسرائيل ارتكاب اثملبشر بلأحكام = على إسرائيل 9تسمح 

  .الحالي في ا9رض ا9لھيحتى عندما فقدت حقھا و ،بين ا)مم انسانحقوق 
: ١٠أشعياء .  (نتيجة لتوبيخ = عوقبت من قبل = ا;خرينتشمتت لمصائب و اغتبطتتذكر أن ا)مم التي 

  ) ٣:٢يوئيل  ،١٣-٥
  

سيكون .  لذلك فالوعد المقطوع براھيم أن نسله سيرث ا)رض 9 يعني أن كل اليھود سيرثون ذلك الوعد
  .تطيع =وميثاق التي تحفظ ال ،في النھاية الى إسرائيل الحقيقية

  
نقضوا ولكن شعبه رفضه  اليھودي) المسايا(يسوع المسيح جاء الى العالم على انه المسيح  .٤

 .ميثاقھم مع ألھھم

  
[ أنت المسيح : "فأجاب سمعان بطرس وقال ،من تقولون إني أنا؟ ،وأنتم " ،عندما سأل السيد المسيح ت"ميذه

إن  ،طوبى لك يا سمعان بن يونا: "فأجاب يسوع وقال له ،! "يبن = الحإ ،]يعني يسوع المسيح اليھودي
وعندما سأل رئيس الكھنة ).  ١٧- ١٦:  ١٦متى ".(لكن أبي الذي في السماوات ،لحًما ودًما لم يعلن لك

وسوف تبصرون اني انسان جالًسا عن .. أنا ھو ،فقال يسوع" أأنت المسيُح ابُن المبارك؟: "يسوع قائ"ُ 
  ).٦٢-٦١: ١٤مرقس ". (وآتًيا في سحاب السماء ،يمين القوة 

  
 مّ أتوعلم بسلطة قوية وھو الذي قام بأعمال عظيمة و) المسايا(ولكن على الرغم من أن يسوع ھو المسيح 

كان ھذا أخطر عصيان ونقض للميثاق .  فمع ھذا فقد رفضه شعب إسرائيل بأكمله ،وعود العھد القديم 
  .كلهرتكبته إسرائيل في تاريخھا ا

  
 وأنھى ،لھذا السبب قال المسيح مثل الكرامين الذين قتلوا ابن صاحب الكرم ِعندما جاء وقت قطف الثمار

إن ملكوت = ينزع منكم ويعطى )مٍة تعمل : لذلك أقول لكم" ، ٤٣: ٢١متى المثل بكلمة الى إسرائيل في 
إن " مان القائد الروماني وشك إسرائيل يإبعد أن رأى  ، ١٢-١١:  ٨متى وللسبب نفسه قال في ". أثمارهُ

يعقوب في ويتكئون مع إبراھيم وإسحاق وسيأتون من المشارق والمغارب ] ا)مم من غير اليھود[كثيرين 
صرير وھناك يكون البكاء . وأما بنو الملكوت فيطرحون إلى الظلمة الخارجية ١٢ ،ملكوت السماوات

  ".ا)سنان ِ 
  

من أجل ھذا .  ھامسيحوبنه ايمان بإعدم وتعيش اليوم في حالة عصيان وھھا لإإسرائيل نقضت الميثاق مع 
  ."ھم أعداء =]ا)خبار الجيدة عن المسيح [ من جھة انجيل "  ،٢٨:  ١١رومية قال بولص الرسول في 

  



لكن  ،دعاء بالحق ا0لھي لEرض0 يجوز لدولة إسرائيل العلمانية في الوقت الحاضر ا0 ،بناًء عليه .٥
مبادئ دولية بل على  ،عليھم ان نبحث عن تسوية سلمية 0 تقوم على الحقوق ا0لھية ويجب علينا 

 .المنفعة العمليةوالرحمة وعن العدل وا0ستيطان السلمي 

  
يثقون بالمسيح ووا;ثار المترتبة على أولئك منا الذين يؤمنون با9نجيل  ،نستنتتج من كل الذي قلناه حتى ا;ن

ن تأييدنا او شجبنا إ.  يجب ان 9 نقوم بتأييد كلّي 9عمال اليھود او الفلسطينين ،ه سيد التاريخمخلصاً وبأن
يجب أن نشجع ممثلينا لبحث .  الرحمة بين الناسويجب ان يكون وفقا لمعاييرالكتاب المقدس في العدالة 

كما يجب عدم .  الطرفين ا9جتماعية لك"والتاريخية  ا9دعاءاتخذين في نظر ا9عتبار آتسوية نزيھة 
 ،دعأت الھية لملكية ا)رض اذا كنت تعتقد أن ھذا صحيًحااالسماح بترجيح كفة العدل من خ"ل تقديم 

  .سيكون من المفيد لممثليك ان يعرفوا ھذا الشئ أيضا
  

لتقييم  ،من جانبي،أنا 9 أقوم بأي محاولة و9نعمل على تغطية حجم القوة اليھودية ورھاب مستتر إنحن لسنا 
أن : متوازنة بمعنى غايتي ھي وضع الجدال على أسس.  ھذا ليس ھدفي.  مقاييس اللوم او التكافؤ ا9خ"قي

ستنباط ان محاولة إ.  دعاء الحقوق ا9لھية الراھنةامن الطرفين تذرعات العدالة الدولية ب 9 يستجدي أي
لكنني أعتقد أننا سنحرز تقدم أفضل لو .  المشكلةأنا لم أحل .  حقيقة تلك العدالة 9يزال مھمة مروعة جداً 

ً الطرفين المصدقة عرقًيا او دولي ت ك"اءارفضنا الخضوع الى ادع   .من قبل = في صراعھم الحالي ا
  
وريثًة لوعد ) الغير يھودية(تصبح ا�مم  ،)المسايا(المسيح اليھودي  ،يمان بالسيد المسيحفي ا* .٦

 .درض الميعاأ بما فيه ،إبراھيم

 

فصرت شريًكا في أصل  ،زيتونة برية ُطعمت فيھا]  الغير يھودي[ أنت "  ،١٧: ١١رومية في كلمات 
يمان ومعتقد إـــــــ وبھذا اصبحوا جزء من شعب وعد الميثاق المحرر الذي يشارك ." دسِمھاوالزيتونة 

وس كان الوعد براھيم أو فأنه ليس بالنام"  ،١٣: ٤رومية السبب كما وضعه بولص الرسول في .  إبراھيم
يمان ھم جزء با ،نسل إبراھيم ،لذلك كل المتحدون بالمسيح."  يمانبل ببر ا ،لنسله أن يكون وارًثا للعالم
  .مع نسلهومن الميثاق المقطوع معه 

  
في  كنتم] الغير يھود[تذكروا أنكم "   ،١٢:  ٢أفسس ھا ھي الشھادة ا9كثر شمو9 عن ھذه الحقيقة ـــــــ 

وب" إله في  ،9 رجاء لكم ،وغرباء عن عھود الموعد ،أجنبيين عن رعوية إسرائيل ،ذلك الوقت بدون مسيح
 ١٩ ،....صرتم قريبين بدم المسيح ،أنتم الذين كنتم قب" بعيدين ،ولكن ا;ن في المسيح يسوع ١٣. العالم

  ".بل رعية مع القديسيين وأھل بيت = ،نز9وبعد غرباء  فلستم إذاً 
 

وأسھل طريقة .  المؤمنة سيرثون ا)رض) الغير يھودية(ا)مم ون بالمسيح يبالتالي كل من اليھود المؤمن
المسيحيون اليھود والمسيحيون من غير اليھود .  لفھم ھذا ھو أن تعلم اننا سوف نرث العالم بما فيه ا)رض

 ١.  ا)رض الجديدة بأسرھما سيكونان لناسوف 9يتشاحنون بشأن عقار أرض الميعاد )ن السماء الجديدة و
أم  ،أم الحياة ،أم العالم ،ام صفا ،أم أبلوس ،أبولس ٢٢ ،.لكم يءن كل شإف" ، ٢٣-٢١:  ٣كورنثوس
وفقط أتباع المسيح  ،كل أتباع المسيح."  الميسح eو ،وأما أنتم فللمسيح ٢٣. ـــ كل شئ لكم.المستقبلة

  .ض ھذهسيرثون العالم بما فيه بقعة ا)ر
  



 ،ليس قبل ،ني للمسيح ليقيم مملكتهالقدوم الثاعند ھذا الميراث لشعب المسيح  سيعطى ،أخيراً  .٧
أن  با�حرىبل  ،رثناإيجب علينا نحن المسيحيون أن 0 نحمل السKح للمطالبة ب ،وحتى ذلك الوقت

 .رثنا مع أكبر عدد ممكنإحياتنا لمقاسمة  نھيئ

  
.  مملكتي ليست من ھذا العالم" ، ٣٦:  ١٨يوحنا ة التي قالھا السيد المسيح في تذكرون أن الكلمة ا)كثر أھمي
ولكن ا;ن ليست مملكتي من . لكان خدامي يجاھدون لكي 9 أُسلم الى اليھود ،لو كانت مملكتي من ھذا العالم

 "  .ھنا

  
.  تسلم لنا بقوته الجبارةنحن ننتظر مملكة من السماء ُ.  المسيحيون 9يحملون السيف للفوز بمملكة المسيح

.  كتنزوا المسيح ما كانوا قد وعدوا بهاواليھود الذين ) الغير يھودية(في ذلك اليوم العظيم ستستلم ا)مم و
ا9خرون سيكونون أولين والودعاء ـــــ  با9رتباط مع حمل = ــــــ سيرثون :  سيكون ھناك انق"ب عظيم

  .ا)رض
 

 . رجاء المجدواستلموا مغفرة الخطايا و ،المتواضع مازال ھناك وقت تعالوا الى الوديع ،لذلك

 

  

  ديزايرنك كود ©

 

على أن 9 يتم تغيير  ،توزيع ھذه المادة في أي ھيئة متوفرةونسمح لك ونشجعك على أستنساخ : ترخيصات
فضل ربط الملحق ي ،للنشر على ا9نترنت.  الصيغة بأي شكل وأن 9 تتجاوز كلفة ا9جور تكاليف ا9ستنساخ

  . أي أستثناءات الى المذكوراع"ه يجب ان يتم بموافقة ديزايزنك كود.  الى موقعنا
  

العنوان ا9لكتروني  ،ديزايرنك كود ،جان بايبر: بقلم: وزعتنسخة العبارة التالية على أي  يرجى تضمين
org.desiringGod 

 

 أيمي الياس: ترجمة


