عهد هللا مع إبراهيم
تكوين 8-1 :17
موسم عيد الميالد في أمريكا له مخاطره الخاصة .وأستطيع أن أفكر في ثالثة.
التسوق يعرضك آلالف األشياء التي ال
يتسوق من المحالت التجارّية .و ّ
خطر الطمع أو الجشع .الجميع ّ
تحتاجها ولم تكن تريدها إلى أن رأيتها.
خطر االكتئاب .فهذا موسم االبتهاج ،ولكن مجرد هذا يجعل االمور أكثر سوء عندما تكون وحيدا أو مريضا
أو ُمحبطا.
خطر التوتر .يبدو أن الجميع في عجلة من أ مرنا .هناك العديد من الهدايا لشرائها ،وضيوف نخدمهم،
وديكورات نضعها ،وكل ذلك تحت ضغط مواعيد محددة.
ما نحتاجه في موسم عيد الميالد:
ما نحتاجه في موسم عيد الميالد هو بعض الحقائق الهادئة والعميقة والغير متزعزع ة من كلمة هللا لتمنحنا
اتجاهاتنا ،وتبقينا على الطريق الصحيح ،وتمثل صابورة في السفينة ،وتساعدنا على السير في مول نيكوليت
غير متأثرين بالشهوة ،ومتحررين من االكتئاب ،ومسترخين وسط الهياج .نحن في حاجة إلى بصيرة صلبة
لمعنى مجيء المسيح من شأنها أن تبقينا منتبهين في عالم ثمل من حب األشياء .الحقيقة األسمى لرسائل
ِ
ص َار
موسم عيد الميالد هو أن مجيء المسيح ّثبت عهود هللا .تقول رومية ِ" 8 :15إ َّن َي ُسو َ
ع اْل َمس َ
يح َق ْد َ
ِ
ِّ
يد اآلب ِّ
ِ
َخ ِادم اْل ِختَ ِ ِ
اء ".ويحدوني األمل أنه في كل مكان تذهب إليه
َج ِل ص ْد ِق هللاَ ،ح َّتى ُي َث ِّب َت َم َواع َ َ
ان ،م ْن أ ْ
َ

يثبت العهود!
يثبت العهود! مجيئه ّ
خالل موسم عيد الميالد هذا أن تكرر لنفسك م ار ار وتك اررا :مجيئه ّ

اعيد هللاِ َفهو ِف ِ
ِ
يه « َّ
الن َع ْم» ".كل شيء ُوعد
أو كما يقول بولس في  2كورنثوس " 20 :1أل َْن َم ْه َما َك َان ْت َم َو ُ
َُ
وضمن بمجيء يسوع المسيح .إذا كانت خطية اإلنسان وبر
تثبت ُ
إلى نوح وإبراهيم وموسى وداود ،وذريتهم قد ّ
يثبت العهود .فهو
هللا عقبة في تحقيق وعود العهد تلك ،فقد أزالت ذبيحة المسيح العقبة إلى األبد .لذا فمجيئه ّ

1

"النعم" التي هلل لوعود العهد .وإن كنت وارثا لتلك الوعود ،فالمسيح هو "النعم" التي هلل ألجلك .ويمكن أن
يثبت العهود ألجلي.
يكون شعارك لموسم عيد الميالد :مجيئه ّ
ثالثة أشياء نتعلمها من العهد اإلبراهيمي:
فيما يتعلق بعهد هللا مع إبراهيم ،هذا الصباح أريدكم أن تتعلموا ثالثة أشياء.
أنه ألنكم تضعون رجائكم في يسوع المسيح وتتبعونه في طاعة اإليمان فأنتم إذا من نسل إبراهيم وورثة لوعود
عهده.
وأن هذه الوعود هي لكم مذهلة أكثر من أي شيء ستراه أو تسمعه خالل هذا الموسم.
مثبتة بمجيء المسيح.
وأن هذه الوعود هي أكيدة ،ومتج ّذرة في أمانة هللا الغير متغيرة ،و ّ
 .1أولئك الذين هم حقا ذرية إبراهيم:
أوال ،أنتم ،من تضعون رجائكم في المسيح وتتبعونه في طاعة اإليمان ،ذرّية إبراهيم وورثة لوعود عهده .قال
َما أََنا َف ُه َوَذا َع ْه ِدي م َع َكَ ،وتَ ُكو ُن أَبا لِ ُج ْم ُه ٍ
ور ِم َن األ َُم ِم ".ولكن سفر التكوين
هللا إلبراهيم في تكوين " 4 :17أ َّ
َ
يبين بوضوح أن إبراهيم لم يكن أبا لجمهور من األمم بالمعنى المادي أو السياسي.
بنوة رغم
لذلك معنى وعد هللا كان على األرجح أن جمهور من األمم على نحو ما سوف يتمتعون ببركات ال ّ

جسديا .هذا مما ال شك فيه ما يقصده هللا في تكوين  3 :12عندما قال إلبراهيم:
أنهم ال عالقة لهم بإبراهيم
ّ
ِ
ِ
يع َقَب ِائ ِل أل َْر ِ
ض ".منذ البداية ،كان في فكر هللا أن يكون يسوع المسيح من نسل إبراهيم وأن
" َوتَتََب َار ُك ف َ
يك َجم ُ
يحَ ،فأ َْنتُ ْم
كل من يثق في المسيح سيصبح وارثا لوعد إبراهيم .لذلك جاء في غالطية َ " 29 :3فِإ ْن ُك ْنتُ ْم لِْل َم ِس ِ

ِإذا َن ْس ُل إبراهيمَ ،و َح َس َب اْل َم ْو ِع ِد َوَرثَة ".أو كما تقول رومية
َعَلى سِب ِ
يع َّ
الن ْس ِلَ .ل ْي َس
الن ْع َم ِة ،لَِي ُكو َن اْل َو ْع ُد َو ِطيدا لِ َج ِم ِ
يل ِّ
َ
ان إبراهيمَّ ،ال ِذي هو أَب لِج ِم ِ
ِ
ِ ِ
يم ِ
يعَناَ .ك َما
َ
َُ
[األمم] ل َم ْن ُه َو م ْن إ َ

" 17-16 :4لِه َذا ُه َو ِم َن
ِ
النام ِ
ِ َّ
وس َفَق ْط
ل َم ْن ُه َو م َن ُ
ُه َو َم ْكتُوبِ« :إِّني َق ْد َج َعْلتُ َك أَبا أل َُم ٍم َكِث َيرٍة»".

ِ
انَ ،كي َي ُكو َن
يم ِ
اإل َ
ْ
[اليهود]َ ،ب ْل أ َْيضا

َما أََنا َف ُه َوَذا َع ْه ِدي َم َع َكَ ،وتَ ُكو ُن أَبا لِ ُج ْم ُه ٍ
ور ِم َن
لذلك عندما قال هللا إلبراهيم منذ  4000سنة مضت "أ َّ
منا ،مهما كانت األمة التي ينتمي إليها ،ليصبح ابنا إلبراهيم ووارثا
األ َُم ِم" ،قد فتح الطريق أمام أي واحد ّ
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لوعود هللا .كل ما علينا القيام به هو مشاركة إيمان إبراهيم ،أي أن نودع رجائنا على وعود هللا ،بحيث أنه لو
قدم إبراهيم إسحاق .إننا ال نصبح ورثة وعود
تطّلبت الطاعة ذلك ،يمكننا أن نتخّلى عن أعز ما نملك مثلما ّ
ِ ِ
اإليم ِ
ان ُم ْع ِطيا َم ْجداِ هللَِ .وَتَيَّق َن
إبراهيم بالعمل من أجل هللا بل بالثقة أن هللا يعمل ألجلناَ" .ب ْل َتَق َّوى [إبراهيم] ب َ
ِ
ِّ
أ َّ
َن َي ْف َعَل ُه أ َْيضا( ".رومية  .)21-20 :4هذا هو سبب طاعة إبراهيم هلل حتى عندما
َن َما َو َع َد ِبه ُه َو َقادٌر أ ْ
بدت الطاعة وكأنها طريقا مسدودا .لقد وضع ثقته في هللا أن يفعل المستحيل.

اإليمان بوعود هللا ،أو اليوم يمكن أن نقول ،اإليمان بالمسيح ،الذي ّثبت وعود هللا ،هو السبيل لتصبح ابنا

إلبراهيم؛ والطاعة هي الدليل على أن اإليمان هو حقيقي (تكوين )19-12 :22؛ ولذلك يقول المسيح في
ال إبراهيم!" أوالد إبراهيم هم أناس من جميع األمم
يوحنا َ" 39 :8ل ْو ُك ْنتُ ْم أ َْوالَ َد إبراهيمَ ،ل ُك ْنتُ ْم َت ْع َمُلو َن أ ْ
َع َم َ
الدنيوية
الذين وضعوا رجائهم في المسيح ،ومثل إبراهيم على جبل المرّيا ،بالتالي ال يدعوا أثمن ممتلكاتهم
ّ

طل طاعتهم .أنتم الذين وضعتم رجائكم في يسوع المسيح وتتبعونه في طاعة اإليمان من نسل إبراهيم
تع ّ
وورثة لوعود عهده .هذا هو الشيء األول الذي أريد منك أن تأخذه هذا الصباح من عهد هللا مع إبراهيم.
 .2أكثر شيء دهشة للرجاء في هذا الموسم.

الشيء الثاني هو أن الوعود التي تأتي إليك كجزء من عهد إبراهيم هي مذهلة أكثر من أي شيء سوف تراه

ِ
يم َع ْه ِدي َب ْيِني َوَب ْيَن َكَ ،وَب ْي َن َن ْسلِ َك ِم ْن َب ْع ِد َك ِف ي
أو تسمعه هذا الموسم .انظر فقط إلى تكوين َ " 7 :17وأُق ُ
لها َل َك َولَِّن ْس ِّل َك ِّم ْن َب ْع ِّد َك ".قلب العهد اإلبراهيمي هو أن هللا سوف يكون إلها
َجَيالِ ِه ْمَ ،ع ْهدا أََب ِديًّا ،أل ُ
َكو َن ِّإ ً
أْ
ّ
لنا .سوف يكون إلهنا .كلما تأملت في هذه الحقيقة البسيطة كلما أصبحت مذهلة .يقول لنا إرميا ما تعنيه.
َكو ُن َلهم ِّإلها ...الَ أَر ِجع ع ْنهم أل ِ
ُح ِس َن
ونو َن لِي َش ْعبا َوأََنا أ ُ
يقتبس عن هللاَ " :وَي ُك ُ
ُْ ً
ُحس َن ِإَل ْي ِه ْم َ ...وأَ ْف َرُح ِب ِه ْم أل ْ
ْ ُ َ ُْ ْ
ِإَلي ِهم ِ ...ب ُك ِل َقْلِبي وب ُ ِ ِ
تصور ما يجب أن تعنيه إذا
ّ
ِك ّل َنْفسي .)41-38 :32( ".فإنه يحير العقل محاولة ّ
َ
ْ ْ
كان هللا ،الذي صنع الكواكب والنجوم والمجرات والجزيئات والبروتونات والنيوترونات واإللكترونات ،يفرح بأن

يحسن إليك بكل قلبه وبكل نفسه .إذا كان هللا إلها لك ،إذن فكل قدرته الفائقة وكل معرفته الكاملة تعمل كل
الوقت لفعل الخير لك في كل ظروف حياتك.
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ِ ِِ
النام ِ
ِ َّ
ِ َّ
َن
ان اْل َو ْع ُد إلبراهيم أ َْو لَن ْسله أ ْ
وس َك َ
يقول بولس في رومية َ " 13 :4فإن ُه َل ْي َس ب ُ
ِ
اإليم ِ
ان ".وفي  1كورنثوس  23-21 :3يقولَ " :فِإ َّن ُك َّل َشي ٍء َل ُك ْم  ...اْل َعاَل ُم،
َ
ْ
ِ
َشياء اْلح ِ
يحِ هللِ ".عندما اقترب الصدوقيين
َما أ َْنتُ ْم َفلِْل َم ِس ِ
اض َرةُ ،أَ ِم اْل ُم ْستَْقَبَل ُةُ .ك ُّل َش ْي ٍء َل ُك ْمَ .وأ َّ
يحَ ،واْل َمس ُ
األ ْ َ ُ َ
َما ِمن ِجه ِة ِقيام ِة األَمو ِ
ن
ات ،أَ َف َما َق َأرْتُ ْم َما
َْ
الذين ال يؤمنو بالقيامة من المسيح (في متى َ " )32-31 :22وأ َّ ْ َ َ َ
َي ُكو َن َو ِارثا لِّْل َعاَلمَِّ ،ب ْل ِبِب ِّر
َأ ِم اْل َحَياةَُ ،أ ِم اْل َم ْو ُتَ ،أ ِم

ِقيل َل ُكم ِمن ِقب ِل هللاِ اْلَق ِائ ِل« :أَنا ِإله إبراهيم وِإله ِإسحاق وِإله يعُقوب؟ َليس هللا ِإله أ ٍ
ات بل ِإله أَحي ٍ
اء» ".كان
َ ُ
َم َو َ ْ ُ ْ َ
َ ْ ْ َ
َ ُ ْ َ َ َ ُ َْ َ ْ َ ُ َ ْ
له إبراهيم ".لم يدركوا كيف أنه من المدهش
الصدوقيين لم يتوقفوا عن التفكير أو التأمل في معنى "أََنا ِإ ُ

لها ".لذلك يقول لهم المسيح:
لها َل َك  ...أََنا أ ُ
بالنسبة لخالق الكون أن يقول لإلنسان " ،أل ُ
َكو ُن َل ُك ْم ِّإ ً
َكو َن ِّإ ً
عندما يكون هللا إلها لكم ،فإنكم لن تموتواَ" .ليس هللا ِإله أ ٍ
ات بل ِإله أَحي ٍ
اء ".كان الصدوقيين في ساذجة
َم َو َ ْ ُ ْ َ
َْ ُ َ ْ
تامة لالعتقاد بأن الم وت يمكن أن ينتهي الشركة بين هللا وأولئك الذين كان قد قال" :أنا إلهكم!"

إنه وعد مدهش يجب أن يمأل عقولكم جميعا خالل موسم عيد الميالد هذا .وعند تسيرون في مول نيكوليت،
فإن دعوة الشهوة لن تكون لديها سلطان عليكم ،أكثر مما لبائع متجول في محاولة لبيع أجزاء من القلعة
ألبناء الملك .وسينبت لعبء االكتئاب أجنحة  ،ونير الطاعة سوف يصبح سهال ،وضخامة حقيقة أن هللا هو
إلهك سوف تبتلع التوتر في هذه األيام األخيرة وتترك هدوء كبي ار مثل المحيط العميق الهادئ بعد غرق
السفينة العدو.
إذا أوال ،أنتم ،الذين تضعون رجائكم في المسيح ،من نسل إبراهيم وورثة لوعود العهد .ثانيا ،وعد العهد أن هللا
سيكون إلهك هو مذهل بشكل يفوق الخيال .فهذا يعني أن هللا يعمل بكل قدرته الفائقة وكل معرفته الكاملة
كل الوقت لفعل الخير لك في كل ظروف حياتك بكل قلبه وبكل نفسه.
 .3يقين الوعود:
اآلن ،ثالثا وأخي ار ،وعد العهد هذا هو مؤكد ،ومتجذر في أمانة

تثبت بمجيء المسيح" .أل َّ
َن
هللا التي ال تتغير و ّ
َّ
اللْي ِل( ".مزمور  .)4 :90لو أن هللا الحي قد

ف سَن ٍة ِفي َع ْيَن ْي َك ِم ْث ُل َي ْو ِم أَم ِ
يع ِم َن
س َب ْع َد َما َعَب َرَ ،وَك َه ِز ٍ
ْ
أَْل َ َ
جعل وعد العهد المذهل لك شخصيا قبل أربعة أيام ،أال تكون هناك اليوم بعد قوة ساحقة تماما في حياتك؟

حسنا 4000 ،سنة مثل أربعة أيام بالنسبة له .وإذا كنت تثق فيه كاإلله الحي ،سيكون لوعده هذه القوة في
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حياتك.
ال تلقي بيدك الخاطئة هنا في يأس .فالمرشحين فقط لبركة إبراهيم هم الخطاة .هذا هو سبب أن مجيء
المسيح كان لتثبيت العهد .فحتى إبراهيم نفسه لن يتمتع ببركة إبراهيم إن لم يكن المسيح قد جاء .فإبراهيم،

أيضا ،كان خاطئا .بينما كانت تحمل مريم الرب يسوع في رحمها ،غنت بتسبحة ،وقالت "صنع ُق َّوة ِب ِذر ِ
اع ِه...
َ
َ ََ
ِ ِ
َّ
ِ
اءَنا .إلبراهيم َوَن ْسلِ ِه ِإَلى األََب ِد( ".لوقا  .)55-54 ،51 :1فكان
َع َ
ض َد إ ْس َرائ َ
يل َفتَاهُ لَي ْذ ُك َر َر ْح َم ًةَ ،ك َما َكل َم َآب َ
يثبت المسيح العهد ألنه في حياته
الطفل في رحمها تذكرا لرحمة هللا كما وعد إلبراهيم .رحمة ،باعتبارها لكم! ّ
سوى حسابات أبناء إبراهيم ،لكي يكون هللا با ار ومع ذلك يقول لي أنا
للطاعة واآللم بدون استحقاق قد ّ
الخاطىء" :أنا إلهك" "َاَّل ِذي َلم ي ْش ِفق عَلى ابِن ِه ،بل ب َذَله ألَجِلنا أ ِ
ال َي َه ُبَنا أ َْيضا َم َع ُه ُك َّل َشي ٍء؟"
ف َ
َج َمع َ
ينَ ،ك ْي َ
ْ ُ ْ َ ْ َْ َ ُ ْ َ ْ
ْ
صدقته فإن كل شيء
(رومية  .)32 :8هذا الوعد المذهل ال يمكن شرائه أو ربحه .ولكن يمكن تصديقه .وإن ّ

يتغير.
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