
 
 
 

  التثنيةسفر 
 

  تجديد عھد المحبة
 

  موسى يحث الجيل الجديد أن يتحرك نحو هللا
  

  كاتب ھذا السفر
  م. ق1406 سنة حوالى كتب موسى ھذا السفر بوحي من هللا 

  
   ولماذا؟ُ كتب؟لمن

وكان التحدي الذي وضعه . يسجل سفر التثنية كلمات موسى األخيرة لشعب إسرائيل قبل دخولھم أرض الموعد
مامھم، أن يطيعوا الرب بإخالص وأمانة ويرفضوا كل ألوان الوثنية والعبادات الخاطئة، وھي دعوة للجيل أ

  .الجديد أن يجدد بصورة  رسمية العھد الذي قطعه هللا مع آبائھم ولكنھم تعدوه
  

  ما الذى كان يحدث في ذلك الوقت؟
يمثالن القوتين العظميين في المنطقة في كان المصريون في الجنوب والحثيون في الشمال من أرض فلسطين 

 منطقة فلسطين عبارة عن مجموعة من وكانت. ًريحاصًيكن يشكل تھديدا  ً إال أن أيا من األمتين لم.ذلك الوقت
الجو السياسي  وكانت قوة مصر آخذة في االضمحالل وكان. المدنية الصغيرة الخاضعة لملك مصر الدويالت

  .ًا بعد يومفي المنطقة يزداد فوضى يوم
  

  التثنيةكيف تقرأ سفر 
 

وھو يذكرنا أن اإليمان . يتناول ھذا السفر قصة الصعوبات والتجارب والشكوك، وكذا الوعد والرجاء والثقة
ًليس أمرا تلقائيا، ويعلن لنا كيف أن اإليمان يصبح شخصيا وفعاال إذا كان نابعا من عالقة حية باإلله المحب ً ً ًً.  

ولھذا فال ". كرس نفسك من كل قلبك : "لة التي يقدمھا سفر التثنية في الكلمات التاليةويمكن تلخيص الرسا
  .عجب أنھا رسالة تھم الكنيسة في ھذه األيام

 
ويبدأ ھذا السفر مع بني إسرائيل وھم على وشك عبور نھر األردن للدخول إلى أرض كنعان وھا ھي حقبة من 

وھا ھو موسى يذكر كل الشعب باألمور الرھيبة الكثيرة التي عملھا .  فصل النھايةأھم حقب التاريخ تقترب من
ًكالم موسى دائما مليئا بالشكر والتسبيح العميق   كان. معھم اإلله العظيم بإخرجه إياھم من أرض مصر ً

عبودية وظل خاللھا يظھر قلبه المحب، حتى أنه افتدى شعبه من ال واإلعالن عن أعماله العظيمة التي من
  .يرعاھم في القفر، كما أنه يعتني بصورة خاصة بالفقير واألرملة واليتيم والغريب

 
في أوجه كثيرة، المعاھدات التي كان يقطعھا ملوك  ويشبه العھد الذى قطعه هللا مع بني إسرائيل في ھذا السفر،

ت تتم عندما يفرض الملوك بعض وكانت مثل ھذه المعاھدا. الوقت مع رعاياھم منطقة الشرق األوسط في ذلك
رباء الذين أسرھم ھذا الملك غبين ال ًالبا منغوكان ھؤالء الخاضعين . االلتزامات المحددة على الخاضعين لھم

تبار ير أسلوب كتابة ھذا السفر إلى اعويش. كان بينھم ملوك مرغمون على الخضوع لمثل ھذه المعاھدة وربما
ًالملوك، كما أنه ربما يكون مفيدا وأنت تقرا ھذا السفر أن تعبتره مثاال للعھد خاضعين لملك  بني إسرائيل رعايا ً ً
  .بين ملك وشعبه


