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 أرض إسرائيل
هو الرب إلهنا في كل األرض أحكامه. ذكر إلى الدهر عهده كالما أوصى به إلى ألف دور، الذي عاهد به إبراهيم وقسمه "

 7:105–11مزمور ."ميراثكمرض كنعان حبل أإلسحق. فثبته ليعقوب فريضة و إلسرائيل عهدا أبديا، قائال لك أعطي 
سحق و يعقوب، مع إسرائيل وذريتهم. لقد حلف هللا قسما  إنها كلمات مثيرة. إن هللا األبدي يقطع عهدا أبديا مع إبراهيم وا 

 جليال مهيبا.
لما يتعين علينا أن نحلف، تجدنا نستخدم الكلمات، "ليساعدني )ليمنعني( الرب!" واضعين في بعض األحيان يدا على 

كتاب المقدس، واألخرى ممدودة نحو السماء. ال يمكن تقديم تصريح أكثر جدية من ذلك، والحنث يعاقب عليه بشدة. ال ال
بذاتي " 45:23إلشعياء يقول الرب يمكن أن يحلف هللا بأحد آخر أعلى منه، ألنه ال يوجد أحد هكذا، لذا نجده يقسم بذاته. 

ن لم تسمعوا " 22:5إلرميا ويقول  ."لي تجثو كل ركبة يحلف كل لسان أقسمت خرج من فمي الصدق كلمة ال ترجع أنه وا 
مرة حلفت يقول الرب: " 35: 89المزمور وفي ." لهذه الكلمات فقد أقسمت بنفسي يقول الرب، إن هذا البيت يكون خرابا

 أني ال اكذب لداود." -بقدسي
سحق ( 4:17–1:12،8–9تكوين)لما يقيم هللا قسما، إنه جدير بالثقة على اإلطالق. ولقد أقسم هللا قسما جليال إلبراهيم  وا 

رض ألك أعطي  وقطع عهدا أبديا مع إسرائيل حين قال: "( 9:35–12، 13:28–15تكوين)ويعقوب  (2:26–5تكوين)
 ."كنعان حبل ميراثكم
إلى أن جاء يسوع المسيح وقوبل بالرفض من طرف اليهود؟ لما كان أن الجزء األكبر من ؟ هل فقط أبدياماذا تعني كلمة 

هل نتج أن انحل هذا العهد فجأة؟ كال، ( 14:19لوقا)" ال نريد أن هذا يملك علينا.اليهود أعلنوا رفضهم ليسوع قائلين: "
 ال قائما إلى اليوم.بالتأكيد ال، ألن أبديا يعني أبديا، يدوم إلى األبد. إن هذا العهد ماز 

حبل  رض كنعانألك أعطي  ماذا كانت فحوى هذا العهد األبدي، المؤسس والمثبت بالقسم المهيب لما أقسم هللا بذاته؟ "
وكرره مع إسحق ويعقوب، وفي مناسبات أخرى  3-1:12تكوين." ألن هذا هو ما قاله الرب إلبراهيم في سفر ميراثكم

 "وسأعطيها لكم إلسرائيل.( 23:25الويين)عديدة. "إنها أرضي"، يقول الرب، 
جاشيين الحثيين والجر هل كانت تلك األرض غير مسكونة لما وعد الرب إبراهيم بها؟ ال، لقد كانت تسكنها سبعة شعوب: 

 مع ذلك أعطى هللا األرض إلسرائيل.( 7تثنية  ،13:15–21تكوين). ين واليبوسيينواالموريين والكنعانيين والفرّزيين والحّوي
و ، ستكون تلك الشعوب قد رحلت طواعية؟ هل دخل بنهل كان هللا نفسه ينظر إليها بأنه، قبل أن يمتلكها بنو إسرائيل

تحقيق تلك الغاية، وجب على  إسرائيل أرضا خالية؟ ال، لقد استوجب على إسرائيل غزو تلك األرض الموعودة. من أجل
يشوع، خليفة موسى، والذي تحت قيادته كان شعب إسرائيل سيدخل األرض بعدما تاهوا في البرية مدة أربعين سنة، أن 

كل موضع تدوسه بطون أقدامكم لكم  يكون جبارا وشجاعا جدا. لقد قيل له ولكل شعب إسرائيل في كثير من المرات: "
يعني أن يكون يشوع نفسه شجاعا،  ظل هذا الوعد( 1:31،23–8تثنيةأنظر أيضا  ،3:1يشوع)."أعطيته كما كلمت موسى

 
 

 ب 20عوبديا 

وسبي أوروشليم الذين 
في صفاردة يرثون مدن 

 الجنوب.
 

 10: 62إشعاء 
أعبروا أعبروا باألبواب 

هيًئوا طريق الشعب 
أعدوا أعدوا السبيل نقوه 

من الحجارة أرفعوا 
 الًراية للشعب.

 
 41-40: 20 حزقيال

ألنَه في جبل قدسي في 
جبل إسرائيل العالي 

يقول السيد الرب هناك 
يعبدني كًل بيت إسرائيل 
كلهم في األرض. هناك 

أرضى عنهم وهناك 
أطلب تقديماتكم 

وباكورات جزاكم مع 

 41جميع مقَدساتكم. 

برائحة سروركم أرضى 
عنكم حين أخرجكم من 
بين الشعوب وأجمعكم 

من األراضي التي 
 تفرقتم فيها وأتقَدس فيكم

 أمام عيون األمم.
 

 25-23: 19إشعياء 
في ذلك اليوم فكون سَكة 

من مصر إلى أشور 
فيجيء األشوريين إلى 
مصر والمصريون إلى 
أشور ويعبد المصريون 

في ذلك  24مع األشور. 

اليوم يكون إسرائيل ثلثا 
لمصر وألشور بركة في 

بها يبارك  25األرض. 

قائال مبارك رَب الجنود 
شعبي مصر وعمل يدَي 
 .أشور وميراثي إسرائيل
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 .لكي يذهب باإليمان ويطأ تلك األرض بنعال قدميه هو نفسه. إنه هذا هو اإليمان. إن سرت باإليمان والطاعة، ستجد نفسك وأنت تمتلك األرض
 إلى حضنك ببساطة.لكن البد أن تقوم بذلك بنفسك. فاألمر لن يكون مرميا 

 مختار الصيد
 
 


