 10حقائق ينبيغ معرفتها عن العهود الكتابية
بقلم توماس رشايرن

 .1العهود يه العمود الفقري للقصة الكتابية:
قال بيرت ِجنرتي ( )Peter Gentryوستيفن ويلم ( ،)Stephen Wellumيف كتابهما امللكوت من خالل العهد:
فهم كتايب -الهويت للعهود ( Kingdom through Covenant: A Biblical-Theological Understanding

 )of the Covenantsبأن العهود تدفع القصة العامة للكتاب املقدس إىل األمام .فإذا فهم املرء وظيفة العهود
َّ
ً
جيدا تناغم انلصوص املقدسة ً
معا .إذا تمعنا يف صورة الكتاب املقدس
يف الكتاب املقدس ،سيستوعب
الكبرية ،سنفرس تفاصيلها ىلع حنو أفضل ،والعهد هل دور أسايس يف رؤية الصورة الكبرية.
ُ
 .2يمكن تعريف العهد كما ييل :العهد عالقة اختيارية يرتبط به طرفان بوعود ملزمة للكيهما:
ينبيغ تميزي العهد عن العقد ،ألن العهد عالقة شخصية يقيمها األطراف طواعية .إن تعريف العهد أعاله
ً
ً
جيدا ىلع العهد ،فيه
اعم نسبيًا ،وذلك ألن الكتاب املقدس به أنواع خمتلفة من العهود .يعد الزواج مثاًل
ً
خيتار الرجل واملرأة ادلخول يف عالقة ً
معا بقطع لك منهما لآلخر وعودا .لم تكن لك عهود العالم القديم
ً
ً
متشابهة .يف بعضها اكن الشخص األقوى ُس َ
عهدا مع َمن هم أقل منه ُسلطة ونفوذا ،مثلما اكن
لطة يقطع
احلال حني يدخل امللك يف عالقة مع رعيته.
ً
 .3بعض تعريفات العهد حمددة جدا وال تعكس لك عهود الكتاب املقدس:
َ
َّ َ
ُ
ً
ظهر قصة ُسَّكن ِجب ُعون أن األمر
ذكر بعض العلماء أن العهود دائما ما تفرتض وجود عالقة قائمة بالفعل .ت ِ
ُ َ
َّ َ
ون قبل إقامتها ً
عهدا معهم (يشوع  .)27- 3 :9كما
ليس هكذا ،ألن إرسائيل لم تقم أي عالقة مع ُسَّكن ِجبع
ُ
قال آخرون أن مجيع العهود تقطع بادلم ،لكن هذا ليس حقيقيًا يف عهد الزواج أو العهد بني يوناثان وداود (1
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ُ
صموئيل  .)4-1 :18وما من ديلل ىلع ذبيحة عند إقامة عهد اهلل مع داود ( 2صموئيل ً .)7ل بد أن نمزي ،حني
اغبلا ،وما هو احلال ً
نتناول العهود ،بني ما هو حقييق ً
دائما.
 .4تنطوي مجيع العهود يف الواقع ىلع عنارص رشطية وأخرى غري رشطية:
بإلزام أطراف العهد أنفسهم حنو اآلخر بالوعود وسكب اللعنات ىلع أنفسهم يف حالة العصيان ،لن نتفاجأ إذا
ً
رشوطا واضحة
علمنا أن مجيع العهود يف الواقع تنطوي ىلع عنارص رشطية وأخرى غري رشطية .فنجد

ُ
ورصحية يف العهد مع إرسائيل اذلي ق ِطع يف سيناء .يقول بعض العلماء أن العهدين مع إبراهيم وداود اكنا بال

رشوط ،لكن حني نتمعن يف انلص ،سنجد الرشوط واضحة ورصحية (مثال ،تكوين 17؛  2صموئيل .)14 :7

ما ينبيغ اتلحقق منه هو مدى ارتباط العنارص الرشطية وغري الرشطية ببعضهما ابلعض .مع ذلك ،ينطوي
املبدأ ُ
ً
رشوطا.
المعلن هنا ىلع استثناءات جندها .ىلع سبيل املثال ،العهد مع نوح يبدو إنه ليس به
ً
 .5نمتلك أسبابا وجيهة لإليمان بوجود عهد عند اخللق:
يشكك بعض العلماء يف وجود عهد مع آدم ،لكننا نمتلك أسبابًا وجيهة لرؤية هذا العهد عند اخللق .ىلع
ً
الرغم من غياب لكمة العهد لفظا ،لكن عنارص عالقة العهد حارضة .فلفظة العهد ًل يشرتط وجودها
إلقامته حيث إنها اغئبة عن إقامة العهد ادلاودي .إن اًلداعء القائل بأن مجيع العهود تتعلق بالفداءً ،ل
يدعمه استخدام لفظة العهد يف األسفار املقدسة .فعنارص العهد حارضة يف اخللق بوعد الربكة عن الطاعة،
واللعنة عن العصيان.
ً
ً
 .6العهد مع نوح ليس متعلقا بالفداء ،بل رضوريا تلحقيق خطة فداء اهلل:
يعد العهد مع نوح عهد سالمة ويرمز للبداية اجلديدة للجنس البرشي واستكمال احلياة ىلع األرض حىت
منتىه األيام .كما يُعيد  ،بطرق عديدة ،عهد اخللق .ىلع الرغم من جتذر الرش البرشي ،إًل أن البرش ما زالوا
ىلع صورة اهلل ،ويستمر اهلل يف مباركتهم يلثمروا ويكرثوا يف األرض .يشهد الطوفان ىلع ما يستحقه اجلنس
البرشي جزاء رشهم ،وهو مثال ىلع ادلينونة األخرية اآلتية (مىت 41-36 :24؛  2بطرس  .)5 :2كما يشهد قوس
قزح ،عالمة العهد ،ىلع أن اهلل سحب أسلحة حربه ،وسيحفظ العالم حىت اكتمال الفداء.
ً
 .7العهد مع إبراهيم هل ً
دورا أساسيا يف األحداث الكتابية:
َو َع َد ُ
اهلل إبراهيم بالنسل ،وباألرض ،وبالربكة الشاملة .لقد حتقق الوعد إىل إبراهيم يف الرب يسوع املسيح
باعتباره ابن إبراهيم احلقييق (غالطية  .)16 :3ولك من يف يسوع املسيح باإليمان هم أبناء إبراهيم .وحتقق
َ َ
ُ
َ
وسليمان ،لكن فقدت إرسائيل األرض ُ
كنعان بقيادة يشوع ُ
وسبيَت جراء
وعد األرض حني َملكت إرسائيل
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خطيتها .وحتقق الوعد باألرض بشلك مبديئ بقيامة يسوع املسيح  ،ألن قيامته تمثل حلول اخلليقة اجلديدة،
وسيكتمل اتلحقيق بشلك نهايئ يف اخلليقة اجلديدة — أي اهليلك اجلديد اذلي سيملك عليه اهلل واحلمل
ً
ُ
(رؤيا  .)5 :22-1 :21و َوعد بركة لك األرض حتقق اكمال وإىل األبد يف يسوع املسيح بانضمام خاصته من لك
لسان وقبيلة وشعب وأمة إىل اعئلة إبراهيم.
ُ
 .8العهد مع إرسائيل ،المقام ىلع جبل سيناء ،زائل:
َّ
اتسم العهد مع إرسائيل بالرمحة والرأفة ،ألن الرب خلص شعبه من عبودية املرصيني .وقد تشلك العهد مثلما
اكنت تتشلك معاهدات الرشق األدىن القديم بني السادة والرعية .اكن هناك وعد بالرباكت عند الطاعة
وباللعنات عند العصيان .أخفقت إرسائيل يف اثلبات يف رشوط العهد املوجزة يف الوصايا العرش ويف إثر ذلك
ُسبيَت .فقد أعلن األنبياء يف حماكمات العهد ،اليت تكشف انتهاك إرسائيل للعهد ،عن ادلينونة اآلتية .محل
ُ
العهد مع إرسائيل يف ذاته زواهل باتلقادم ،واكنت إرسائيل كأمة حمور تركزيه؛ لكنه لم يُغري قلب من سمع وصايا
العهد.
ً
 .9العهد مع داود يتمم عهودا سابقة:
يقف العهد مع داود يف استمرارية مع العهود السابقة هل .فالتسلط ىلع العالم اذلي ُمنح يف ابلدء إىل آدم حتقق
ً
ً
حاكما من نسل
من خالل ملَّك من نسل داود .والوعود إىل إبراهيم من نسل وأرض وبركة حتققت من خالل
ً
داود .وبطريقة مماثلة تتحقق الرباكت املوعود بها يف العهد املوسوي أثناء حكم ملواك من نسل داود ،ولكن إن
زاغوا عن الرب ،فستحل لعنات العهد .بالرغم من العنارص الرشطية ،فإن العهد مع داود اكن غري رشيط يف
ً
ً
ملَّك ُم ً
طيعا،
انلهاية .لقد كفل اهلل ملَّك من نسل داود ىلع العرش ،لكن وعد العهد سيتحقق فقط من خالل

ويشري إيله العهد اجلديد بأن هذا الشخص هو يسوع انلارصي .بصفته ابنًا دلاود ،جيلس املسيح اآلن عن
ُ
كه.
يمني اهلل وسيأيت ثانية يلتمم مل ِ
 .10العهد اجلديد ذروة مجيع عهود اهلل:
يمثل العهد اجلديد تتوجيًا لعمل خالص اهلل وسط شعبه .يغري اهلل شعبه عن طريق امليالد اثلاين بروحه
القدوس ،وجيدد قلوبهم ُيلطيعوه .يُعد صليب املسيح وقيامته هما أساس مثل هذا اتلجديد ،ألن بموته
الكفاري وقيامته يتحقق الغفران اتلام للخطايا .وباتلايل ادلخول إىل اهلل بشلك جديد ويف جراءة ،األمر اذلي
ُ َ َ َّ
ً
سرتدة اليت
متاحا يف العهد القديم .لقد انقىض العهد مع إرسائيل ،وحتقق الوعد اآلن يف إرسائيل الم
لم يكن
ُ
ً
يهودا وأ ً
مما .فجميع العهود اليت إلبراهيم ودلاود قد حتققت يف العهد اجلديد.
تضم
تم ترمجة هذه املقالة بعد احلصول ىلع اإلذن من مؤسسة (.)Crossway
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