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 إبراهيممع هللا عهد 

 8-1 :17تكوين 

 ثالثة. أستطيع أن أفكر فيالخاصة. و  مخاطره هموسم عيد الميالد في أمريكا ل

األشياء التي ال  ق يعرضك آلالفة. والتسوّ المحالت التجاريّ يتسّوق من خطر الطمع أو الجشع. الجميع 
 ها.إلى أن رأيت هاتريدلم تكن و  هاتحتاج

 اوحيدا أو مريض تكون عندما  جعل االمور أكثر سوء  هذا يمجرد ، ولكن االبتهاجموسم فهذا خطر االكتئاب. 
 .اطُمحبأو 

نخدمهم، ضيوف و  لشرائها،مرنا. هناك العديد من الهدايا يبدو أن الجميع في عجلة من أخطر التوتر. 
 .محددةمواعيد نضعها، وكل ذلك تحت ضغط  اتوديكور 

 :موسم عيد الميالد ما نحتاجه في

 ة من كلمة هللا لتمنحناتزعزعوالغير مالعميقة و الهادئة موسم عيد الميالد هو بعض الحقائق ما نحتاجه في 
 نيكوليت مولفي على السير  تساعدناو ، صابورة في السفينةوتمثل ، وتبقينا على الطريق الصحيح، اتجاهاتنا

 نحن في حاجة إلى بصيرة صلبةهياج. الوسط  مسترخينو ، من االكتئاب ومتحررين، بالشهوة ينتأثر غير م
في عالم ثمل من حب األشياء. الحقيقة األسمى لرسائل  منتبهيننا من شأنها أن تبقيالمسيح مجيء معنى ل

اَر ِإنَّ َيُسوَع اْلَمِسيَح َقْد َص " 8 :15رومية تقول عهود هللا. ثّبت هو أن مجيء المسيح موسم عيد الميالد 
يَد اآلَباءِّ َخاِدَم اْلِخَتاِن، ِمْن َأْجِل ِصْدِق هللِا،  إليه كل مكان تذهب  أنه فيويحدوني األمل  ".َحتَّى ُيَثب َِّت َمَواعِّ

 العهود! مجيئه يثّبتالعهود!  هذا أن تكرر لنفسك مرارا وتكرارا: مجيئه يثّبت عيد الميالدموسم  خالل

كل شيء ُوعد  ."«النََّعمْ »أَلْن َمْهَما َكاَنْت َمَواِعيُد هللِا َفُهَو ِفيِه " 20 :1كورنثوس  2أو كما يقول بولس في 
اإلنسان وبر ة إذا كانت خطيمجيء يسوع المسيح. بن موُض  قد تثّبت وذريتهم ،وموسى وداود إبراهيمإلى نوح و 

العهود. فهو  فمجيئه يثّبت لذا. إلى األبدعقبة ال ت ذبيحة المسيحفقد أزال، تلك وعود العهدهللا عقبة في تحقيق 
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أن . ويمكن ألجلكهلل فالمسيح هو "النعم" التي ، ثا لتلك الوعودوإن كنت وار عود العهد. لو هلل "النعم" التي 
 .ألجليالعهود  يثّبت : مجيئهعيد الميالدموسم ل كشعار يكون 

:براهيمنتعلمها من العهد اإلثالثة أشياء   ي 

 أشياء.ثالثة  تتعلمواأن  مهذا الصباح أريدك، إبراهيمعهد هللا مع يتعلق بفيما 

وعود لرثة و و  إبراهيمفأنتم إذا من نسل  اإليمانتتبعونه في طاعة يسوع المسيح و تضعون رجائكم في  أنه ألنكم
 عهده.

 ذا الموسم.هخالل  هأو تسمع ستراه أكثر من أي شيء هي لكم مذهلة هذه الوعود  وأن

 المسيح.بمجيء  مثّبتةو ، الغير متغيرةهللا رة في أمانة متجذّ و ، أكيدة هين هذه الوعود وأ

 :إبراهيم أولئك الذين هم حقا ذري ة. 1

قال لوعود عهده. وورثة  إبراهيمذرّية  ،اإليمانفي طاعة  من تضعون رجائكم في المسيح وتتبعونه ،أنتم، أوال
ولكن سفر التكوين ." َأمَّا َأَنا َفُهَوَذا َعْهِدي َمَعَك، َوَتُكوُن َأب ا ِلُجْمُهوٍر ِمَن اأُلَممِ " 4 :17تكوين في  براهيمهللا إل

 بالمعنى المادي أو السياسي. لجمهور من األمم يكن أبا لم إبراهيمأن  يبين بوضوح

ة رغم بنوّ ال ببركات ون تمتعسوف يجمهور من األمم على نحو ما ن معنى وعد هللا كان على األرجح ألذلك 
: براهيمعندما قال إل 3: 12هللا في تكوين  همما ال شك فيه ما يقصدهذا ا. جسديّ  إبراهيملهم بال عالقة  همأن
أن و  إبراهيميسوع المسيح من نسل فكر هللا أن يكون كان في ، منذ البداية ."َوَتَتَباَرُك ِفيَك َجِميُع َقَباِئِل أَلْرضِ "

َفِإْن ُكْنُتْم ِلْلَمِسيِح، َفَأْنُتْم " 29 :3. لذلك جاء في غالطية إبراهيموعد ل بح وارثايثق في المسيح سيصكل من 
ِلهَذا ُهَو ِمَن اإِليَماِن، َكْي َيُكوَن " 17-16 :4 روميةقول أو كما ت ."، َوَحَسَب اْلَمْوِعِد َوَرَثة  إبراهيمِإذ ا َنْسُل 

ا ِلَجِميِع النَّْسِل. َلْيَس ِلَمْن ُهَو ِمَن النَّاُموِس َفَقطْ  َعَلى َسِبيِل النِّْعَمِة، ا ]اليهود[ ِلَيُكوَن اْلَوْعُد َوِطيد  ، َبْل َأْيض 
:  ، الَِّذي ُهَو َأب  ِلَجِميِعَنا.إبراهيمِلَمْن ُهَو ِمْن ِإيَماِن ]األمم[   ."«يَرةٍ ِإنِّي َقْد َجَعْلُتَك َأب ا أُلَمٍم َكثِ »َكَما ُهَو َمْكُتوب 

َأمَّا َأَنا َفُهَوَذا َعْهِدي َمَعَك، َوَتُكوُن َأب ا ِلُجْمُهوٍر ِمَن " سنة مضت 4000منذ  براهيملذلك عندما قال هللا إل
 اووارث براهيمابنا إلصبح لي، نتمي إليهامهما كانت األمة التي ي، افتح الطريق أمام أي واحد منّ ، قد "اأُلَممِ 
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بحيث أنه لو ، وعود هللا على رجائنا أن نودعأي ، إبراهيمإيمان  علينا القيام به هو مشاركة. كل ما وعود هللال
وعود  ق. إننا ال نصبح ورثةاسحإ إبراهيمما قّدم مثل ما نملكى عن أعز تخلّ أن نيمكننا ، الطاعة ذلك تطّلبت
َن  ]إبراهيم[ ى َبْل َتَقوَّ أن هللا يعمل ألجلنا. " بالثقةعمل من أجل هللا بل بال إبراهيم اِ هلِل. َوَتَيقَّ ِباإِليَماِن ُمْعِطي ا َمْجد 

ٌر َأْن َيْفَعَلهُ َأنَّ َما َوَعَد ِبِه  ا. ُهَو َقادِّ حتى عندما هلل  إبراهيمطاعة سبب (. هذا هو 21-20 :4)رومية " َأْيض 
 المستحيل.فعل في هللا أن ي وضع ثقته. لقد امسدود اطريق اوكأنهالطاعة  بدت

ابنا  تصبحهو السبيل ل، وعود هللا ثّبتالذي ، المسيحب اإليمان، اليوم يمكن أن نقولأو  ،هللاوعود ب اإليمان
في  المسيح؛ ولذلك يقول (19-12 :22هو حقيقي )تكوين  اإليمانالدليل على أن  هي والطاعة؛ براهيمإل

األمم هم أناس من جميع  إبراهيم أوالد "!إبراهيم َأْعَمالَ  َتْعَمُلونَ ، َلُكْنُتْم إبراهيمَلْو ُكْنُتْم َأْواَلَد " 39 :8يوحنا 
 أثمن ممتلكاتهم الدنيوّية وادعيبالتالي ال ، اريّ المعلى جبل  إبراهيمومثل ، في المسيح الذين وضعوا رجائهم

 إبراهيممن نسل  اإليمانفي طاعة  سوع المسيح وتتبعونهوضعتم رجائكم في ي نالذي مطاعتهم. أنت تعّطل
 .إبراهيمعهد هللا مع من هذا الصباح  هوعود عهده. هذا هو الشيء األول الذي أريد منك أن تأخذل وورثة

 في هذا الموسم. للرجاء دهشةشيء أكثر . 2

 هي مذهلة أكثر من أي شيء سوف تراه  إبراهيمالشيء الثاني هو أن الوعود التي تأتي إليك كجزء من عهد 
َوُأِقيُم َعْهِدي َبْيِني َوَبْيَنَك، َوَبْيَن َنْسِلَك ِمْن َبْعِدَك ِفي " 7 :17تكوين انظر فقط إلى هذا الموسم.  هأو تسمع

ا َأَبِديًّا،  كَ أَلُكوَأْجَياِلِهْم، َعْهد  ْن َبْعدِّ إلها ن هللا سوف يكون ّي هو أبراهيم" قلب العهد اإل.َن إِّلًها َلَك َولَِّنْسلَِّك مِّ
عنيه. يقول لنا إرميا ما تمذهلة. أصبحت  كلمافي هذه الحقيقة البسيطة  كلما تأملتا. سوف يكون إلهن. لنا

َوَأْفَرُح ِبِهْم أُلْحِسَن  ... اَل َأْرِجُع َعْنُهْم أُلْحِسَن ِإَلْيِهمْ  ...َلُهْم إِّلًهاَوَأَنا َأُكوُن َوَيُكوُنوَن ِلي َشْعب ا ": عن هللايقتبس 
إذا  هعنييجب أن تر ما تصوّ (. فإنه يحير العقل محاولة 41-38 :32)" ِبُكلِّ َقْلِبي َوِبُكلِّ َنْفِسي.... ِإَلْيِهْم 

بأن يفرح  ،ات والبروتونات والنيوترونات واإللكتروناتالكواكب والنجوم والمجرات والجزيئ صنعالذي  ،كان هللا
 كلمعرفته الكاملة تعمل  كلو قدرته الفائقة  فكلإذن ، لكإلها ذا كان هللا نفسه. إ بكلو قلبه  كلب يحسن إليك

 ظروف حياتك. كلالوقت لفعل الخير لك في 
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، َبْل ِبِبرِّ لِّْلَعاَلمَِّأْو ِلَنْسِلِه َأْن َيُكوَن َواِرث ا  براهيمِبالنَّاُموِس َكاَن اْلَوْعُد إلَفِإنَُّه َلْيَس " 13 :4يقول بولس في رومية 
اْلَعاَلُم، َأِم اْلَحَياُة، َأِم اْلَمْوُت، َأِم  ... َفِإنَّ ُكلَّ َشْيٍء َلُكمْ : "يقول 23-21 :3كورنثوس  1في و  ."اإِليَمانِ 

ا َأْنُتْم َفِلْلَمِسيِح، َواْلَمِسيُحِ هلِل. ِم اْلُمْسَتْقَبَلُة. ُكلُّ َشْيٍء َلُكْم.اأَلْشَياُء اْلَحاِضَرُة، أَ  " عندما اقترب الصدوقيين َوَأمَّ
َوَأمَّا ِمْن ِجَهِة ِقَياَمِة اأَلْمَواِت، َأَفَما َقَرْأُتْم َما " (32-31 :22متى في ) من المسيح الذين ال يؤمنون بالقيامة

كان  ."«َوِإلُه ِإْسَحاَق َوِإلُه َيْعُقوَب؟ َلْيَس هللُا ِإلَه َأْمَواٍت َبْل ِإلُه َأْحَياءٍ  إبراهيمَأَنا ِإلُه » ْن ِقَبِل هللِا اْلَقاِئِل:ِقيَل َلُكْم مِ 
المدهش أنه من كيف  وادركلم ي." إبراهيمَأَنا ِإلُه معنى " في التأمللتفكير أو وا عن االصدوقيين لم يتوقف

: لذلك يقول لهم المسيح." َأَنا َأُكوُن َلُكْم إِّلًها ... أَلُكوَن إِّلًها َلكَ  "، قول لإلنسانبالنسبة لخالق الكون أن ي
ة ساذجفي الصدوقيين كان  ."َلْيَس هللُا ِإلَه َأْمَواٍت َبْل ِإلُه َأْحَياءٍ . "لن تموتوا مفإنك، إلها لكمهللا يكون  عندما

 : "أنا إلهكم!"وت يمكن أن ينتهي الشركة بين هللا وأولئك الذين كان قد قالتامة لالعتقاد بأن الم

، نيكوليتمول في  ون سير وعند ت. عيد الميالد هذاموسم خالل  يجب أن يمأل عقولكم جميعا مدهشوعد  إنه
في محاولة لبيع أجزاء من القلعة  مما لبائع متجولأكثر عليكم،  لن تكون لديها سلطان الشهوةفإن دعوة 

هو حقيقة أن هللا وضخامة  ، ونير الطاعة سوف يصبح سهال،عبء االكتئاب أجنحةل سينبتألبناء الملك. و 
بعد غرق  المحيط العميق الهادئمثل   كبيرا  هدوء  تترك بتلع التوتر في هذه األيام األخيرة و إلهك سوف ت

 لسفينة العدو.ا

هللا  وعد العهد أن، عود العهد. ثانياوورثة لو  إبراهيممن نسل  ،في المسيح تضعون رجائكمن الذي ،أنتم، أوالإذا 
يعمل بكل قدرته الفائقة وكل معرفته الكاملة فوق الخيال. فهذا يعني أن هللا بشكل ي هو مذهلسيكون إلهك 

 كل الوقت لفعل الخير لك في كل ظروف حياتك بكل قلبه وبكل نفسه.

 :وعودال. يقين 3

أَلنَّ المسيح. "بمجيء  تثّبتتغير و ال ت التيهللا أمانة في  ومتجذر، مؤكدهو العهد هذا وعد ، ثالثا وأخيرا، اآلن
قد هللا الحي  لو أن(. 4 :90)مزمور  ".َأْلَف َسَنٍة ِفي َعْيَنْيَك ِمْثُل َيْوِم َأْمِس َبْعَد َما َعَبَر، َوَكَهِزيٍع ِمَن اللَّْيلِ 

بعد قوة ساحقة تماما في حياتك؟ أال تكون هناك اليوم ، شخصيا قبل أربعة أيام المذهل لكالعهد  جعل وعد
هذه القوة في سيكون لوعده ، الحي كاإلله سنة مثل أربعة أيام بالنسبة له. وإذا كنت تثق فيه 4000، حسنا
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 حياتك.
أن مجيء سبب الخطاة. هذا هو  هم إبراهيم فقط لبركة فالمرشحينيأس. هنا في  الخاطئة تلقي بيدكال 

، إبراهيمف. قد جاءالمسيح  إن لم يكن إبراهيمببركة  نفسه لن يتمتع إبراهيمفحتى العهد.  لتثبيتان ك المسيح
.. َصَنَع ُقوَّة  ِبِذَراِعِه." توقال، بتسبحةغنت ، مريم الرب يسوع في رحمهابينما كانت تحمل كان خاطئا. ، يضاأ

(. فكان 55-54، 51 :1)لوقا  ".َوَنْسِلِه ِإَلى األََبدِ  براهيم، َكَما َكلََّم آَباَءَنا. إلَرْحَمةً َعَضَد ِإْسَراِئيَل َفَتاُه ِلَيْذُكَر 
ر الطفل في رحمها  المسيح العهد ألنه في حياته  يثّبتاعتبارها لكم! ب، رحمة. براهيمهللا كما وعد إل رحمةل اتذك 

أنا قول لي ومع ذلك ي باراهللا  لكي يكون ، إبراهيمسّوى حسابات أبناء  قد بدون استحقاقاآللم لطاعة و ل
ا َمَعُه ُكلَّ َشْيٍء؟" "ء: "أنا إلهكخاطىال " َالَِّذي َلْم ُيْشِفْق َعَلى اْبِنِه، َبْل َبَذَلُه أَلْجِلَنا َأْجَمِعيَن، َكْيَف اَل َيَهُبَنا َأْيض 

وإن صّدقته فإن كل شيء  .تصديقه. ولكن يمكن ربحهأو  الوعد المذهل ال يمكن شرائههذا (. 32 :8)رومية 
 يتغير.


