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  الكتاب المقدسرمز اسرائيل ومعناه في 
 

  ؟الكتاب المقدسفي " اسرائيل " ماذا تعني آلمة 
لماذا یطلب اهللا من االمم االیمان بمسيا یهودي ؟ هل أبدلت الكنيسة اسرائيل في عهد اهللا باالنسانية؟ آيف یكون بني 

 اسرائيل شعب اهللا المختار؟
 

 . ه الصفحات لرؤیا وفكرة جدیدةال تعتقد بانك تعرف االجابة ، اقرأ هذ
 اعالن سالم وخدمة مقدسة 

 
انه ملك اسرائيل وملك . نعلن بان یسوع ابن ابراهيم ، یعقوب ، یهود ، داوود هو مخلصنا وفادینا بسكبه دمه ثمنًا لخطایانا 

 . ، التعاليم الحقيقية الموصلة الى اهللالكتاب المقدسالملوك ، نحن أبناؤه لنحيا حسب اسفار 
 

منذ االن نبتعد عن آثامنا الماضية وعصياننا ونقبل فداءه الثمين وغفرانه لننال عطية الروح القدس ، شاهده الحي فينا وفي 
أعداء البشر هؤالء . بل أجناد الشر، سالطين الهواء ، االرواح النجسةبه ومعه اليوم نحارب ليس لحمًا ودمًا . أعمالنا اليوم

 وبشري بدًء باسرائيل ، الشعب المختار لحمل ونشر اسمه بين االمم ، شهود من اعلن ذاته یسعون لتدمير ما هو حياة
 .خاللهم بالكلمة واالبن والروح

 

. بنعمته وقدرته سيضع موطنًا لكل امة وقبيلة. بدًء باسرائيل سيعود یسوع ليملك بقدرته دون معونة أحد معه أو ضده
. ه الشافي یبدأ من القدس ومن عرشه تنبع مياه حّية تشفي االرض من جشع البشراسرائيل أوًال وأبناء العم العرب ، ملك

سيأتي سریعًا ليدین غير الخاضعين لمحبته وعدالته التي تمحي خطایا آثيرة ، نحيا اليوم بسالم مع اهللا وبقية الشعوب قدر 
 .فقط نثق وليس بقوتنا النقاذنا من الموتاالمكان وال نجاهد لسيف أو سلطان أرضي فهو فقط قوتنا ، ترسنا ودفاعنا وبه 

حلت نهایة زمننا ، نسألك أن تأتي سریعا یا ملك السالم ليبدأ ملكوتك في وليأت قریبًا ، سریعًا لبقية االمم حسب آلمتك 
 .ووعود نبؤاتك

 
 

 أهمية النص 
 

 ، ال تعتقد بانك تعلم الكتاب المقدسة في ماذا تعني هذه الكلم. یثير المشاعر ، سلبًا وایجابًا " اسرائيل" مجرد ذآر آلمة 
الحقيقة بان معظم الناس یفقهون القليل عن هذه الكلمة الغنية ومعانيها مكتوبة أو مقروأة غالبًا ما ُتعطى معاني غير آتابية 

فاعالت السلبية وغير الهية من قبل االساتذة والعموم وآونها اسمًا لدولة حدیثة ُیَعّقد زخم المشاعر ویسبب الكثير من الت
 .الدینية والسياسية غير الضروریة

 
االهم هو طبيعة . هو خالق السموات واالرض وبها اسم وارادة اهللا االبدي" اسرائيل " الوجود االسمى الدائم في آلمة 

 . والتي یجب فهمها حسب النص الصحيحتواصل اهللا مع البشر وما تعنيه آلمة اسرائيل آلما استعملت
 

 روحية والطبيعية للوعد االبعاد ال
 

 الكتاب المقدس یجب أن تفهم ضمن النص الروحي والمادي في الكتاب المقدسآلمة ومعنى اسرائيل مثل بقية المعاني في 
حضور اهللا ارادته وعمله یسيران البعدین الروحي والمادي ، السماوي واالرضي ، آما ان البعد المادي موجود التمام 

 .سرائيل المحسوسة موجودة التمام الهدف االلهي الروحي والمادي للبشرالهدف الروحي وهكذا ا
أوًال یأخذ الخّزاف بعض . في عصرنا یمثل اليهود بقایا نسل اسرائيل ، اسرائيل تشبه الطين الذي یصنع منه الخّزاف االناء

اء یعقوب اختيروا من بقية االمم آالطين الطين من الحفرة ، فقط یختار القليل منه ، هناك الكثير في العالم لُيعمل به ، أبن
 .القليل لُيعمل به
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اهللا هو الخّزاف ، ما یختاره من . ليس آل الطين المختار ُیعمل به ، فقط بعضه ، یضع االناء على الطاولة والباقي ُیرمى 
 .الطين یعمل به حسب حكمته االبدیة وبعض هذه االنية ترى عمًال ومجدًا أآثر من االخرین

 
 ت الى بيت الفخاري فاذا به یضع عمًال على الدوالب فنزل

 ففسد الوعاء الذي آان یصنعه من الطين بيد الفخاري فعاد 
 وعمله وعاء آخر آما حسن في عيني الفخاري ان یصنعه 
 فصار الّي آالم الّرب قائًال أما استطيع ان اصنع بكم آهذا 

 بيد الفخاري یا بيت اسرائيل یقول الّرب هو ذا آالطين 
 الفخاري ، أنتم هكذا بيدي یا بيت اسرائيل تارة أتكلم على امة 
 وعلى مملكة بالقلع والهدم واالهالك فترجع تلك االمة التي 

 تكلمت عليها عن شّرها فاندم عن الشر الذي قصدت ان اصنعه 
 بها وتارة اتكلم على امة وعلى مملكة بالبناء والغرس فتفعل

 ع لصوتي فأندم على الخير الذي قلت الَشّر  في عيني فال تسم
 )10 -3: 18ارميا .             (                                             اني احسن اليها به

 
 

وعود اهللا للبشر جذورها في اصول خطية آدم وحواء باختيارهم فصلوا أنفسهم ونسلهم عن الخالق وطردوا من فردوس 
عالم به الخير والشر ونعاني العذاب والموت ، اهللا بنعمته وعد بنسل سماوي تلده حواء ، هذا عدن وبسبب الخطية نولد في 

 .االبن المولود یخّلص البشر فاتحًا الطریق الى محضر اهللا االبدي في السماء
 

ار اهللا االناء ليخت.  سيكون له اسالف وأقارب أحياء قبل ، أثناء وبعد حياته االرضية – الفادي آبشري –ليولد ابن اهللا 
الخزفي للمولود یختار اهللا آمية الطين بعدها یبارك ویحمي االمة التي سيأتي منها االبن الموعود ، آما یظهر التاریخ یجدد 

أوًال اختار نوح ليولد المخلص دون فساد جيني ، نسل طبيعي الدم وحواء ، . اهللا ویقوي وعوده وبرآاته لخادمية االمناء 
 ليعيشوا باآتفاء حسب ایمانهم ، آّرر اهللا – االبن الموعود – یعطي اهللا موطنًا القارب –دون شروط  و–عبر ابراهيم 

وعوده آلدم وحواء بانه عبر االبن المولود ستحل برآات على آل امم االرض ، یسوع االناء االسمى الذي وهبه الفخار 
 .عبر طين شعب اسرائيل

فاجعلك امة عظيمة وابارآك . يرتك ومن بيت ابيك الى االرض التي اریكوقال الرب البرام اذهب من ارضك ومن عش
فذهب ابرام آما قال له . وتتبارك فيك جميع قبائل االرض.وابارك مبارآيك والعنك العنه. واعظم اسمك وتكون برآة

 ولوطا ابن فاخذ ابرام ساراي امرأته. وآان ابرام ابن خمس وسبعين سنة لما خرج من حاران.الرب وذهب معه لوط
فأتوا الى ارض آنعان .وخرجوا ليذهبوا الى ارض آنعان.اخيه وآل مقتنياتهما التي اقتنيا والنفوس التي امتلكا في حاران

وظهر الرب البرام وقال . وآان الكنعانيون حينئذ في االرض.واجتاز ابرام في االرض الى مكان شكيم الى بّلوطة مورة
                                                     .ك مذبحا للرب الذي ظهر لهفبنى هنا.لنسلك اعطي هذه االرض
  )7 -1: 12تكوین ( 

أجرى اهللا عهدًا مع ابراهيم ال یعتمد على بشر خاطيء وضعيف ليتم اهللا بنفسه ضمن نجاح ارادته رغم الضعف الروحي 
لقد بارك ذاك الطين الن منهم سيولد . یعني بان اهللا بارك نسل الذین حفظهم سواء استحقوا ذلك ام ال لمن اختارهم ، هذا 

 .فعل اهللا ذلك ليكرم ویمّجد اسمه وارادته. مخّلص الكل

فاجعل عهدي بيني . سر امامي وآن آامال.ولما آان ابرام ابن تسع وتسعين سنة ظهر الرب البرام وقال له انا اهللا القدیر
اما انا فهوذا عهدي معك وتكون ابا لجمهور من . وتكلم اهللا معه قائال.فسقط ابرام على وجهه.وبينك واآثرك آثيرا جدا

وأثمرك آثيرا جدا واجعلك . الني اجعلك ابا لجمهور من االمم.فال یدعى اسمك بعد ابرام بل یكون اسمك ابراهيم. االمم
الآون الها لك ولنسلك .بينك وبين نسلك من بعدك في اجيالهم عهدا ابدیاواقيم عهدي بيني و. وملوك منك یخرجون.امما
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واآون الههم وقال اهللا البراهيم واما .واعطي لك ولنسلك من بعدك ارض غربتك آل ارض آنعان ملكا ابدیا. من بعدك
 )9 -1: 17تكوین (  انت ونسلك من بعدك في اجيالهم.انت فتحفظ عهدي

بّدل . نسل داوود ، یعقوب ، اسحق وابراهيم. راهيم یتابع الكتاب المقدس سلسلة نسب یسوعمن زمن عهد ووعود اهللا الب
" آلمة اسرائيل تعني هكذا . اهللا اسم یعقوب الى اسرائيل النه جاهد جهادًا حسنًا مع اهللا واثقًا بان القادر سيحفظ وعوده

النتائج . بوعود اهللا للبشر" اسرائيل "  اسم مقدسالكتاب الهنا یصل  "المنتصر" لينال وعود اهللا او " الذي یجاهد 
المادیة للوعد هي لنسل یعقوب والنتائج الروحية لكل االمم مع ان وعود اهللا ازلية لتبارك آل االمم لكنها دومًا آانت أوًال 

بن المولود هم دائمًا ویمكن اعتبار ذلك تقدیرًا القارب االبن الموعود ، واقعيًا االوائل لال. لنسل یعقوب ، اليهود اليوم
 .أقاربه وجيرانه

 الــه اسرائيل  

 باله اسرائيل أو بني اسرائيل النه اله العهد واله من اقام معهم الكتاب المقدسغالبًا ما یشير اهللا الخالق الى نفسه في 
. قدس هم أیضًا اسرائيل هو آتاب وعود العهد لشعب اسرائيل والذین یحيون بالكتاب المالكتاب المقدس. هذا العهد ونسلهم

اجزاء من العهد الجدید .  باالیمان ، بعض وعود اهللا السرائيل مشروطة بالطاعة وبعض الشرائعالكتاب المقدسشعب 
( تناقش هذه االمور تفصيليًا لمن ليسوا من نسل ابراهيم لكنهم أبناء حسب االیمان من یحيون باالیمان والطاعة والّبر 

وهو سجل االمم ونسل اسرائيل .  هو آتاب قابلي عهود اهللا باالیمان والممارسين لهاكتاب المقدسال) 29 – 19: 3غالطية 
بها وعود حياة أبدیة بالمسيح عبر االیمان المعلن من قلب . انه آلمة اهللا لكل العصور التي ال ترتد . من اقام اهللا معهم العهد

 .ةمخلص والذي نحياه یوميًا حسب ارشادات وتعاليم الكلم

الكتاب یرآز . عبر موسى في جبل سيناء ، اعلن االبدي ذاته بالوصایا العشرة وملكًا المة رامزًا لملكوت أبدي سيأتي
االسرائيلييون من . من عبودیة المصریين والخطية والموت آما وعد) اسرائيل(  على اهللا آملك یخلص شعبه المقدس

اسرائيل تضمن من انضموا الى اهللا الذین ليسوا من  ،  في سيناءاسرائيل هم من قبلوا عهد اهللا. ضمنهم نسل یعقوب
  . ال یرآز خصيصًا على المحررین الن اهللا یرید أن یخلص آل العالمالكتاب المقدس. نسل بني اسرائيل

ة اهللا هذه  في خط. صراع الفناء القادم ليختار طائعيه ليحيوا الحكم االلفي سالمًا وعدًال تحت سلطان المسيحاهللا سيستعمل
 سنة سالم وعدل وازدهار ستكون انتقاًال من االرضيات الى السماویات تحت حكم اهللا الكامل لكل االمم وُیصبح 1000الـ 

نرى ). 9(بعصر تيث هذا یرمز اليه النظام االلفبائي الرقمي العبري . الُبعد السماوي ظاهرًا ومتعایشًا مع البعد االرضي
 المعادلة آما یلي 

 )عصر تيث االلفي ( 9) = هيه ، البعد السماوي  ( 5) + یلث ، البعد االرضي دا ( 4

وآابن اهللا یكون  عبر زمن السالم والطاعة الموعود به نسل یعقوب سيحكم یسوع آل االمم آابن داوود ، ملك اسرائيل
دیدتين ومع هذه الخليقة الجدیدة یتم عند نهایة الحكم االلفي تأتي الدینونة قبل االرض والسماء الج. ملك الملوك لكل البشر

 .اهللا آل وعوده

 اسرائيل في یسوع 

شعب " یعتبرونه رمزًا لـ الالهوتيون اليهود" عبد متألم "في اشعياء یتكلم النبي عن قدوم المسيح االول الى شعبه آـ 
الشعوب لكنها بوضوح تشير الى ، قد یكون هناك ترميز في هذه النبوة لشعب استخدمه اهللا التمام ارادته لكل  "اسرائيل
 وآیات آتابية اخرى نرى بوضوح بانه اهللا بذاته سينقذ البشریة بدایة بالطين الذي 34حين نضيفها الى حزقيال . فرد واحد

قادته غير قادرین على فداء انفسهم واالخرین لهذا ارسل اهللا ابنه المولود بالروح من اختاره ، بني اسرائيل ، الشعب و
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 بشري آامل ، مخّلص مذآور في رسالة أفسس في العهد الجدید –ابن الهي ) 35 -33: 3یوحنا ( مریم العذراء 
 . بني اسرائيل–باشرة باليهود دور المسيح هنا عبر خطة اهللا االزلية هي فداء آل البشر له صلة م.  2 – 1االصحاحين 

یصبح . أفسس تتكلم بوضوح بان برآات اهللا تاتي للمؤمن من اي عرق عبر نعمة اهللا وخطته الموضوعة قبل بدء الدهور
الناس أبرارًا باالیمان بذبيحة المسيح الكفاریة ، ان خالص اهللا لكل البشر یاتي فقط عبر وعوده التي اعطاها البراهيم 

 .يل باقامة اسرائ

 ، عبر الكتاب المقدسباالیمان بالذبيحة الكفاریة وموت وقيامة المسيح آما ذآر آيف یشارك االممي بعهد بني اسرائيل ؟ 
 .المسيح ینال المؤمن هبة الروح القدس الذي یّبدل طبيعة البشر بخليقة روحية جدیدة بالمسيح

( ه ميراث وجودنا االبدي عاملين في ملكوت اهللا تحت سلطانه هذا هو اساس الميراث االبدي آما وضعه اهللا منذ االزل ، ان
 .حين یخضع المؤمن آليا له ینال به آل شيء. هنا آیات من افسس التي ترّآز على المسيح ) 15آورنثوس االولى 

ل تأسيس مبارك اهللا ابو ربنا یسوع المسيح الذي بارآنا بكل برآة روحية في السماویات في المسيح آما اختارنا فيه قب
العالم لنكون قدیسين وبال لوم قدامه في المحبة اذ سبق فعّيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته لمدح 
مجد نعمته التي انعم بها علينا في المحبوب الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطایا حسب غنى نعمته التي اجزلها لنا 

يئته حسب مسرته التي قصدها في نفسه لتدبير ملء االزمنة ليجمع آل شيء في بكل حكمة وفطنة اذ عّرفنا بسر مش
المسيح ما في السموات وما على االرض في ذاك الذي فيه ایضا نلنا نصيبا معّينين سابقا حسب قصد الذي یعمل آل 

نتم اذ سمعتم آلمة الذي فيه ایضا ا. شيء حسب رأي مشيئته لنكون لمدح مجده نحن الذین قد سبق رجاؤنا في المسيح
الحق انجيل خالصكم الذي فيه ایضا اذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس الذي هو عربون ميراثنا لفداء المقتنى لمدح 

 )14 -3: 1أفسس (                                                                 .مجده

یولد الناس بالخطية منذ .  هو الطریق والوسيلة الوحيدة للخالصیشرح بولص لماذا وآيف ان المسيح) 2(في االصحاح 
آدم وحواء ، الحياة الفانية اساسها شجرة معرفة الخير والشر، خيار آدم وحواء اسر آل البشریة بالخطية والموت وعدم 

 .القدرة على الّبر الكامل

لك ، المشاعر الحسنة وارادتنا لفعل المزید من الخير بقدرتنا الروحية وسلوآنا المنضبط نستطيع آثيراً  من الخير وعلينا ذ
 .أمر مطلوب لكننا لن نصل الى مستوى الّبر االبدي لنحيا بالقداسة التامة والمحبة االلهية التي یطلبها اآلب

بسبب الموت المحتوم یحاول البشر حفظ الذات وهذا نوع من خوف الموت ، الشيطان أمير سلطان الهواء له تأثير على 
یمتلك المالئكة الساقطين سلطان الموت الذي ینجو منه المرء باالیمان . الفانين في حياتهم الطبيعية المليئة بالشر والخير

 ).15 -14: 2عبرانيين ( بموت وقيامة المسيح 

بالروح . بيسوع المسيح ابن اهللا ینال المؤمن الروح القدس فيحيا لالبد ليرث االرض والسماء الجدیدتين تحت سلطان اهللا
 .القدس یعمل المسيح ليخلق القداسة بتالمذته الفانين فيقوموا باعمال حسنة تبقى لالبد

وانتم اذ آنتم امواتا بالذنوب والخطایا التي سلكتم فيها قبال حسب دهر هذا العالم حسب رئيس سلطان الهواء الروح 
 قبال بينهم في شهوات جسدنا عاملين مشيئات الجسد الذي یعمل اآلن في ابناء المعصية الذین نحن ایضا جميعا تصرفنا

 اهللا الذي هو غني في الرحمة من اجل محبته الكثيرة التي احبنا بها ،واالفكار وآنا بالطبيعة ابناء الغضب آالباقين ایضا
في المسيح واقامنا معه واجلسنا معه في السماویات . بالنعمة انتم مخّلصون.ونحن اموات بالخطایا احيانا مع المسيح

باالیمان  النكم بالنعمة مخّلصون. یسوع ليظهر في الدهور اآلتية غنى نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح یسوع
ليس من اعمال آي ال یفتخر احد الننا نحن عمله مخلوقين في المسيح یسوع العمال . هو عطية اهللا.وذلك ليس منكم

 )10 -1: 2أفسس  ( .صالحة قد سبق اهللا فاعدها لكي نسلك فيها
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آمتحرر من نسل اليهود ذوي العهد االلهي تكلم عنه ابراهيم ) 5: 2تيموثاوس االولى ( الوسيط بين اهللا والناس المسيح هو 
 .ولد یسوع من شعب العهد فأتم شروطه ومبادئه تمامًا. یشارك المسيح في عهد بني اسرائيل. ، موسى واالنبياء 

العهد دون أن یكون من بني اسرائيل ، باالیمان یشارك بالوعود االبدیة المحفوظة لذوي الختان بالمسيح ینال االممي وعود 
رجاؤنا . بني اسرائيل ، بالمسيح ینال المؤمن آمال اسرائيل ، باالیمان وبالروح القدس نحيا بالذي غلب الشریر والموت

 .ن وليس باالعمال أو بالعقائد والمعرفة الالهوتيةنحن مخلّصون باالیما. أآيد باالیمان الصحيح وان آنا غير آاملين

یوحنا ( بعيدًا عن العرق واالنتماء یصبح المؤمن ابنا وارثًا للعهود الكتابية بابن اهللا ، بالروح القدس لنا عالقة باالب واالبن 
 یدعيان اسرائيل النه اسم العهد اسرائيل امة فانية أوجدها العهد وهكذا االمة االبدیة یخلقها العهد ، آليهما). 3: 1االولى 

عهد واحد في ُبعدین عبر التاریخ لكن البعد المادي سينتهي مع نهایة الحكم . من ذاك العقد بين اهللا والناس. للجانب البشري
 .االلفي

 في ذلك لذلك اذآروا انكم انتم االمم قبال في الجسد المدعوین غرلة من المدعو ختانا مصنوعا باليد في الجسدانكم آنتم
ولكن اآلن . الوقت بدون مسيح اجنبيين عن رعویة اسرائيل وغرباء عن عهود الموعد ال رجاء لكم وبال اله في العالم

النه هو سالمنا الذي جعل االثنين واحدا . في المسيح یسوع انتم الذین آنتم قبال بعيدین صرتم قریبين بدم المسيح
طال بجسده ناموس الوصایا في فرائض لكي یخلق االثنين في نفسه انسانا مب.ونقض حائط السياج المتوسط اي العداوة

فجاء وبشرآم بسالم انتم . واحدا جدیدا صانعا سالما ویصالح االثنين في جسد واحد مع اهللا بالصليب قاتال العداوة به
 )18 -11: 2أفسس  (.الن به لنا آلينا قدوما في روح واحد الى اآلب. البعيدین والقریبين

ومات أیضًا ) 47 – 17: 5یوحنا ( غم آونه بالجسد على االرض عاش المسيح البعدین المادي والروحي في ذات الوقت ر
تيموثاوس االولى ( في البعدین وهكذا ابن اهللا وابن االنسان ردم الهوة ما بين الوقعين فهو الوسيط الوحيد بين اهللا والبشر 

 اهللا اسرائيل ابدیة سماویة ال تحل محل االرضية المؤقتة ، لهذا نجد ان باالیمان به یخلق)15 -11: 2تيطس / 5: 2
 . اسرائيل موجودة في اتمام وعود اهللا البراهيم ونسله في الحكم االلفي

الن المقدس والمقدسين جميعهم من واحد فلهذا السبب ال یستحي ان یدعوهم اخوة قائال اخبر باسمك اخوتي وفي وسط 
فاذ قد تشارك االوالد في اللحم . وایضا ها انا واالوالد الذین اعطانيهم اهللا.ضا انا اآون متوآال عليهوای. الكنيسة اسبحك

والدم اشترك هو ایضا آذلك فيهما لكي یبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت اي ابليس ویعتق اولئك الذین خوفا من 
س یمسك المالئكة بل یمسك نسل ابراهيم من ثم آان ینبغي ان النه حقا لي. الموت آانوا جميعا آل حياتهم تحت العبودیة

النه في ما هو قد تألم . یشبه اخوته في آل شيء لكي یكون رحيما ورئيس آهنة امينا في ما لّله حتى یكّفر خطایا الشعب
 )18 -11: 2عبرانيين . ( مجربا یقدر ان یعين المجربين

م االلفي سينال بني اسرائيل حظًا مضاعفًا النهم یمثلون باآورة آل االمم ، بينما ستتبارك االمم بسالم وازدهار في الحك
عرش المسيح سيكون هناك حيث سيحكم اسرائيل وآل العالم . مرآز حكم ملكوت اهللا سيكون في القدس: هناك سببين اوًال 

هرمي فوق مدینة القدس في اورشليم المقدسة ستطفو آقمر صناعي .  من آتاب نبؤة صراع الفناء9آما وصفت في الفصل 
مدینة القدس السماویة ستنزل في النهایة االرض عند خلق االرض والسماء . قلب االرض الموعودة البراهيم ونسله

 ).22 -21رؤیا ( الجدیدتين 

افأة اسرائيل الفانية آانت صلة وصل ونعمة بين اهللا والناس ولهذا سينال بني اسرائيل دینونة اعظم ومك: السبب الثاني 
 .اآبر في البعد المادي ، وسيعانون تجارب ومحن اعظم وسينالون برآات ونعم اآثر

. في االبدیة آمال فقط . هذه الحقيقة ال تبرر معاداة السامية وال تقلل من دینونة االمم حسب طبيعة ومباديء االب الخالق 
 .ة وبرآاتهاخلق الكون المادي آي نتعلم هذه الدروس عبر االالم لكي ندخل االبدی
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اسرائيل اهللا تعلو االمة الخاطئة التي استعملها اهللا آآنية من خاللها آل االمم . المعنى السماوي السرائيل یّوحد آل االمم
یعني ابناء اهللا المولودون " اسرائيل اهللا" حين یكتب بولس عبارة ) . 16: 6غالطية ( تأتي الى محضر محبته الى االبد 

 .عوده البراهيمبالروح حسب عهده وو

 :تلخيص خطة اهللا في یوحنا االولى

حين اتى ابن اهللا یسوع المسيح الى العالم لم یعرفه أحد خاصة لم تعرفه آلمة اهللا الروحية رغم انهم قرأوا االسفار والنبؤات 
 .في آلمة اهللا المكتوبة

لم تقبله والكلمة صار جسدًا وحل بيننا ورأینا آان في العالم وآون العالم به ولم یعرفه العالم ، الى خاصته جاء وخاصته 
 )14/ 11 -10: 1یوحنا . ( مجده مجدًا آما لوحيد من االب مملوء نعمة وحقًا

، اسفار او ارض هذا صحيح وواقع سواء آان للفرد ميراث نسل . ال یرث احدهم االبدیة آونه فردًا من شعب اسرائيل
الخالص االبدي ال یعتمد على االنتماء الجسدي وال . الذي ولد منه المسيححيث ستتم وعود اهللا وخطته او ميراث النسل

بني اسرائيل آانوا شعب عهد اهللا وليسوا شعب اهللا . ُینال عبر الحياة الجسدیة او بالرغبة باالرادة بالتمني او حتى بالتضحية
 .المدلل

 
  اعتمدتم بالمسيح قد لبستم النكم جميعًا ابناء اهللا باالیمان بالمسيح یسوع النكم آلكم الذین

 المسيح ليس یهودي وال یوناني ليس عبد وال حر ليس ذآر وانثى النكم جميعًا واحد 
 )29 -26: 3غالطية (فان آنتم للمسيح فانتم اذًا نسل ابراهيم وحسب الموعد ورثة . في المسيح یسوع

 
نحن في بدایة الطریق ولم نولد . حون اوالد اهللا بالمسيح الخاضعين له ولكلمته یدخلون عهود اسرائيل ویصبالمؤمنون

 .للكمال االبدي بعد
 

نحن وان آنا بعد بشرًا فانين بالجسد ، ذآرًا وانثى ، عبد وحر یهودي وغير یهودي آلنا واحد في المسيح " آتب بولس 
ن وغير مؤمنين على بسبب هذه الوحدة الروحية نحن مدعوون لحياة سالم وخدمة مؤمني. الن هناك روح قدس واحد فقط

في نص بولس نقرأ المقارنة ما بين االرضيات والسماویات ومقارنة . هذه االرض الفانية برعایة عين اهللا الحافظة 
 . الجل اسمه11اسرائيل بشجرة الزیتون في رومية االصحاح 

 
 )4: 121مزامير ( انه ال ینعس وال ینام حافظ اسرائيل 


