الدرس العارش

 -26آب (أغسطس) 1 -أيلول (سبتمرب)

العهدان

السبت بعد الظهر

املراجــع األســبوعية :غالطيــة 31-21 :4؛ تكويــن 28 :1؛ 2 :2و 3؛ 15 :3؛ 6-1 :15؛
خــروج 8-2 :6؛ .6-3 :19
يم الْ ُعلْ َيا ،الَّ ِتي ِه َي أُ ُّم َنا َج ِمي ًعاَ ،فه َِي ُح َّر ٌة» (غالطية .)62 :4
آية الحفظَ « :وأَ َّما أُو ُرشَ لِ ُ
إ َّن املسيحيني الذين يرفضون سلطة العهد القديم غالباً ما يرون أن إعطاء الرشيعة عىل
جبل سيناء يتضارب مع بشارة اإلنجيل .وهم يستنتجون أن العهد الذي أُعطي يف سيناء ميثّل
فرتة زمنية ،نظاماً دينياً ،من تاريخ البرش عندما كان الخالص مؤسساً عىل طاعة الناموس .ويزعم
هؤالء أنه نظرا ً إلخفاق الناس يف العيش وفق متطلبات الناموس ،فإن ﷲ أدخل عهدا ً جديدا ً،
عهد النعمة بواسطة استحقاقات يسوع املسيح .هذا ،إذن ،هو مفهومهم للعهدين :العهد القديم
املؤسس عىل الناموس ،والعهد الجديد املؤسس عىل النعمة.
بغض النظر عن شيوع وانتشار وجهة النظر هذه ،إال أنها وجهة نظر خاطئة .فالخالص مل
يكن أبدا ً بواسطة طاعة الناموس؛ فالديانة اليهودية ،وفقاً للكتاب املقدس ،كانت منذ البداية
ديانة نعمة دامئاً .ومل يكن التزمت أو التقيُّد الحريف بالناموس الذي يواجهه بولس سوى انحراف
يف غالطية ،ليس عن املسيحية ولكن عن العهد القديم نفسه .فالعهدان ليسا أمرين متعلقني
بالزمن؛ لكنهام بدالً من ذلك انعكاس للمواقف البرشية .إنهام ميثالن طريقتان مختلفتان ملحاولة
االتصال باهلل ،طريقتان يعود أصلهام لزمن قايني وهابيل .وميثل العهد القديم أولئك الذين،
كقايني ،يعتمدون خطأً عىل طاعتهم الخاصة كوسيلة إلرضاء ﷲ؛ ويف املقابل ،فإن العهد الجديد
ميثِّل اختبار أولئك الذين ،كهابيل ،يعتمدون كلياً عىل نعمة ﷲ يف أن يفعل كل ما وعد به.
*نرجو التعمق يف موضوع هذا الدرس استعدادا ً ملناقشته يوم السبت القادم املوافق  2أيلول (سبتمرب).
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األحد

 27آب (أغسطس)

أساسيات العهد
يعتــر الكثــرون مــن النــاس أن تفســر بولــس لتاريــخ إرسائيــل يف غالطيــة  31-21 :4هــو
أصعــب فقــرة يف رســالته .هــذا أل ّن األمــر هــو عبــارة عــن حــوار (أو جــدل) عــى درجــة كبــرة
مــن التعقيــد الــذي يتطلّــب معرفــة مســتفيض ًة لشــخص ّيات وأحــداث العهــد القديــم .والخطــوة
األوىل نحــو فهــم هــذه الفقــرة هــو أن يكــون لدينــا الفهــم األســايس ألحــد مفاهيــم العهــد
القديــم ،والــذي يُ َعــد مفهومـاً مركزيـاً وأساســياً بالنســبة لجــدال بولــس ،وهــو مفهــوم العهــد.
والكلمـة العربيـة املرتجمـة «عهـد» هـي « .»beritوتظهـر هـذه الكلمـة مـا يقـرب من 300
مـرة يف العهـد القديـم ،وهي تشير إىل ميثـاق ُملْزِم ،اتفاقيـة ،أو معاهدة .وآلالف السـنني ،لعبت
العهـود دورا ً أساسـياً يف تحديـد العالقـات بين النـاس وبين األمـم يف جميـع أنحاء الشرق األدىن
القديـم .ويف كثير مـن األحيان ،كانـت العهود واملواثيـق تتضمن ذبح حيوانات كجـزء من عملية
«ص ْنـعِ» هي «قَطْـعِ» العهـد) .وكان ذبح الحيوانـات يرمز إىل
ُص ْنـعِ العهـد (والكلمـة الحرفيـة لـ ُ
مـا سـيحدث للطـرف الذي يفشـل يف الحفـاظ عىل وعـود العهـد والتزاماته.
«مــن آدم إىل املســيح ،تعامــل ﷲ مــع البــر بواســطة سلســلة مــن وعــود وعهــود كانــت
ترتكّــز حــول الفــادي اآليت والتــي وصلــت إىل العهــد الــذي قُطــع مــع داود (تكويــن 2 :12و 3؛
2صموئيــل 17-12 :7؛ إشــعياء  .)11وفيــا يتعلــق بشــعب إرسائيــل يف الســبي البابــي ،فقــد
وعــد ﷲ بـــ «عهــد جديــد» أكــر فعاليــة( ،إرميــا  )34-31 :31وهــو املرتبــط مبجــيء املســيا الذي
مــن نســل داود (حزقيــال 28-26 :36؛ [ »)28-22 :37هانــز ك .الونديــل ،فادينــا الخالــق (بــرن
ســرنجز ،ميشــغان :دار جامعــة أنــدروز للنــر ،)2005 ،صفحــة .]4



مـاذا كان أسـاس عهـد ﷲ األصلي مـع آدم يف جنـة عدن قبـل الخطية؟ تكويـن 28 :1؛ :2
2و 3و .17-15

يف حني كان الزواج والعمل البدين والسبت جزءا ً من تدابري ﷲ األصلية لعهد الخليقة ،إالَّ أن
النقطة املركزية كانت نهي ﷲ (آلدم وحواء) عن أكل الثمرة املحرمة .وكانت الطبيعة األساسية
للعهد هي ِ
«أطع و ِعش!» ويف ظل طبيعة برشية ُخلِقت يف تناغم مع ﷲ ،فإن ﷲ مل يطلب
املستحيل .فلقد كانت الطاعة هي النزعة الطبيعية لإلنسان؛ ومع ذلك ،فقد أختار كل من آدم
وحواء أن يقوما بعمل ما مل يكن طبيعياً .وبهذا العمل ،فإن آدم وحواء مل ميزقا عهد الخليقة
املفسدين اآلن بالخطية.
فحسب ،لكنهام قد جعال االلتزام بـبنود العهد مستحيلة بالنسبة للبرش َ
وكان عىل ﷲ إيجاد وسيلة الستعادة العالقة التي ضيَّعها كل من آدم وحواء .ولقد فعل ﷲ ذلك
من خالل البدء فورا ً بإصدار عهد نعمة أساسه الوعد مبُ َخلِّص (تكوين .)15 :3
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أقــرأ تكويــن 15 :3حيــث أول وعــد بالبشــارة يف الكتــاب املقــدس .يف هــذه اآليــة أيــن
تجــد قبسـاً [بصيصـاً] مــن الرجــاء الــذي لنــا يف املســيح؟

االثنني

 28آب (أغسطس)

العهد اإلبراهيمي
ماهــي الوعــود التــي قطعهــا ﷲ يف عهــده مــع أَبْـ َرام يف تكويــن 5 -1 :12؟ مــاذا كان ر ّد
فعــل أَ ْبـ َرام؟



تشكِّل مواعيد ﷲ األوىل ألَبْ َرام مجموعة من أقوى الفقرات يف العهد القديم .فإن كل هذه
اآليات املتعلقة بالوعد تدور حول نعمة ﷲ .لقد كان ﷲ ،وليس أَبْ َرام ،هو الذي يقدم الوعود.
ومل يقم أَبْ َرام بعمل أي يشء ليكسب أو يستحق إحسان ﷲ .وليس هناك أي إشارة كذلك إىل أن
ﷲ وأَبْ َرام قد عمال بطريقة ما معاً للوصول إىل هذه االتفاقية .فاهلل هو الذي أعطى الوعود .وأما
أَبْ َرام ،يف املقابل ،فقد ُدعي ألن يكون لديه إميان يف الثقة بوعود ﷲ .ومل يكن اإلميان املطلوب هو
نوعاً ضعيفاً من «اإلميان» ،إمنا كان إمياناً قوياً متجلياً من خالل تَ ْر ِك أَبْ َرام لعائلته الكبرية (وهو يف
الخامسة والسبعني من العمر) والتو ُّجه إىل األرض التي وعده ﷲ بها.
«ومــن خــال ‹الــركات› التــي نطــق ﷲ بهــا عــى إبراهيــم وعــى كل البــر مــن خاللــه،
جــدد الخالــق قصــده التكفــري (أي قصــد فــداء البرشيــة) .لقــد بــارك آدم وحــواء يف الجنــة
(تكويــن 28 :1؛  )2 :5وبعــد ذلــك ‹بــارك ﷲ نوحــاً وأبنــاءه› بعــد الطوفــان ( .)1 :9وبهــذه
الطريقــة وضّ ــح ﷲ وعــده الســابق مبُخلِّــص يفتــدي البرشيــة ويطيــح بالــر ،ويســتعيد جنــة
عــدن (غالطيــة  .)15 :3ولقــد أكــد ﷲ وعــده بــأن يبــارك ’كل النــاس‘ يف عاملــه املمتــد» (هانــز
ك .الرونديــل ،فادينــا الخالــق ،صفحــة 22و .)23

بعــد عــر ســنوات مــن انتظــار مولــد االبــن املوعــود بــه ،مــا هــي األســئلة التــي كانــت
لــدى أَ ْبـ َرام حــول وعــود ﷲ؟ تكويــن .6-1 :15



يسـهل علينـا ،يف أغلـب األحيـان ،تعظيـم أَبْـ َرام كرجـل إميـان مل تكـن لديـه أية تسـاؤالت أو
شـكوك .إالَّ أن الكتـاب املقـدس ،مـع ذلـك ،يرسـم لنـا صورة مختلفـة عنه .لقـد آمن أَبْـ َرام ،ومع
ذلـك فقـد كانـت لـه تسـاؤالته على طـول الطريـق .وكان إميانـه إميانـاً متناميـاً .ومثـل األب يف
مرقـس  ،24 :9فـإن أَبْـ َرام قـد قـال للـه يف تكويـن « ،8 :15بِ َاذَا أَ ْعلَـ ُم أَ ِّن أَ ِرث ُ َهـا؟» ولقد طأمن ﷲ
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أَبْـ َرام بلطـف مؤكـدا ً لـه حقيقـة الوعـد الـذي وعـده إياه وذلـك من خلال دخـول ﷲ يف ميثاق
عهـد مـع أَبْـ َرام (تكويـن  .)18 -7 :15ومـا يجعـل هـذه الفقـرة مدهشـة جـدا ً هو ليـس حقيقة
دخـول ﷲ يف عهـد مـع إبراهيـم وإمنـا مـدى مـا كان عليه ﷲ مـن اسـتعداد للتنـازل [للتَ َعط ُِّف]
مـن أجـل القيـام بذلـك .وعلى خلاف الحـكَّام اآلخريـن يف الشرق األدىن قدميـاً ،والذيـن كانـوا
يرفضـون فكـرة قطـع وعـود ملْزِمـة مـع خ ّدامهـم ،فـإن ﷲ مل ِ
يعـط كلمتـه فحسـب ،ولكـن ﷲ
عبر ﷲ عن ذلـك بصورة
وضـع نفسـه ذبيحـة على املحرقـة مـن أجل تحقيـق هذا الوعـد ،ولقد َّ
رمزيـة مـن خلال اجتيـازه بين قطـع لحـم الحيوانـات املشـقوقة (املذبوحـة) .وبطبيعـة الحال،
فقـد أعطـى املسـيح يف نهايـة املطـاف حياتـه على الجلجثـة لجعل وعـده حقيقـة واقعة.

مــا هــي بعــض األمــور الحاليــة التــي تتطلــب منــك إميانـاً لبلوغهــا ،رغــم أن تحقيقهــا
والتمسـ ِ
ـك
[مــن املنظــور البــري] يبــدو مســتحيالً؟ كيــف ميكنــك تعلُّــم الصمــود
ُّ
بوعــود ﷲ ،مهــا حــدث؟

الثالثاء

 29آب (أغسطس)

إبراهيم ،سارة ،وهاجر
ملــاذا كان لبولــس نظــرة متدنيــة فيــا يتعلــق بالحــدث املرتبــط بهاجــر؟ غالطيــة -21 :4
 ،31تكويــن  .16مــا هــي الفكــرة الها ّمــة عــن الخــاص التــي يشــدد عليهــا بولــس مــن
القصــة يف العهــد القديــم؟
خــال إشــارته إىل هــذه ّ



كانــت هاجــر جاريــة مرصيــة تعيــش يف منــزل أَبْـ َرام .ترتبــط تفاصيــل قصــة هاجــر يف قصــة
التكويــن ارتباطـاً مبــارشا ً بفشــل أَبْـ َرام يف تصديــق وعــد ﷲ .فمــن املحتمــل أن هاجــر ،ك َجا ِريَــة
مرصيــة ،كانــت قــد أصبحــت ُملـ َكاً ألَبْـ َرام كإحــدى الهدايــا العديــدة التــي أعطاهــا فرعــون لــه
رف ِمــن ِقبــل أَبْـ َرام أظهــر فيــه عــدم تصديقــه
بــدالً مــن َســا َراي؛ وهــو حــدث مرتبــط بــأول تـ ُّ
لوعــد ﷲ (تكويــن .)16-11 :12
وسا َراي أطفاالً .ولقد استنتجت
وبعد انتظار دام عرش سنوات مليالد ابن املوعد ،مل ينجب أَبْ َرام َ
(سيَّة).
ساراي أن ﷲ كان بحاجة إىل مساعدتهام ،لذلك أعطت َسا َراي هاجر ألَبْ َرام ك ُمحظية ُ ِّ
وعىل الرغم من غرابة هذا األمر بالنسبة لنا اليوم ،إال أن خطة َسا َراي كانت بارعة جدا ً .فطبقاً
للعادات القدمية ،كان ميكن قانوناً لل َجا ِريَة األنثى أن تحل محل سيدتها العاقر وتعمل كأم بديلة.
لسا َراي أن تعترب أي طفل يولد من زوجها وهاجر ابناً لها .ويف حني أن الخطة
وهكذا كان ميكن َ
قد نتج عنها ابن بالفعل ،إال أنه مل يكن االبن املوعود به من ﷲ.
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لدينا يف هذه القصة مثاالً قوياً حول كيف ميكن حتى لرجل عظيم من رجال ﷲ أن ينزل
إميانه باهلل درجات .ويف تكوين 18 :17و  ،19يتوسل إبراهيم إىل ﷲ يك يقبل إسامعيل كوريث
له؛ ولقد رفض ﷲ ،بطبيعة الحال ،ذلك املقرتح .إن عنرص «املعجزة» الوحيد يف ميالد إسامعيل
كان استعداد سارة ملشاركة زوجها مع امرأة أخرى! ومل يكن هناك يشء خارج عن املعتاد يف ميالد
طفل من هذه املرأة ،فهو طفل مولود «حسب الجسد» .ولو كان إبراهيم قد وثق فيام وعده
ﷲ بدالً من السامح للظروف بأن تقهر هذه الثقة ،فام كان ليحدث أي يشء من كل هذا ،ولكان
ميكن تفادي الكثري من األىس واألمل.



عــى نقيــض والدة إســاعيل ،انظــر الظــروف التــي أحاطــت بــوالدة إِ ْس ـ َح َاق .تكويــن
19-15 :17؛ 13-10 :18؛ عربانيــن 11 :11و  .12ملــاذا تتطلــب هــذه الظــروف الكثــر
مــن اإلميــان مــن جانــب إبراهيــم وســارة؟
بأيـة طـرق تسـبب عـدم إميانك يف وعـود ﷲ يف معاناتك من بعـض األمل؟ كيف ميكنك،
مـن خلال هـذه األخطـاء ،تعلُّـم الثقـة يف كالم ﷲ ،مهما حـدث؟ مـا هـي الخيـارات
التـي ميكنـك القيـام بهـا وميكن أن تسـاعد يف تعزيـز قدرتك عىل الوثـوق يف وعود ﷲ؟

األربعاء

 30آب (أغسطس)

هاجر وجبل سيناء (غالطية )13-12 :4
مــا هــو نــوع عالقــة العهــد التــي أراد ﷲ أن يؤسســها مــع شــعبه يف ســيناء؟ مــا هــي
أوجــه الشــبه بــن هــذه العهــود وبــن الوعــد مــع إبراهيــم؟ خــروج ،6-3 :19 ،8-2 :6
تثنيــة .12-10 :32



يؤســس عهــد عالقــة مــع بنــي إرسائيــل يف ســيناء كــا فعــل مــع إبراهيــم .يف
أراد ﷲ أن ّ
الواقــع ،هنــاك تشــابه بــن كلــات ﷲ إلبراهيــم يف تكويــن  3-1 :12وبــن كلامتــه ملــوىس يف
خــروج  .19ويف كلتــا الحالتــن ،أكــد ﷲ عــى مــا ســيفعله مــن أجــل شــعبه .وهــو مل يطلــب
مــن اإلرسائيليــن أن يَ ِعـ ُدوا بعمــل أي يشء لكســب بركاتــه؛ بــدالً مــن ذلــك ،كان عليهــم إظهــار
الطاعــة كاســتجابة لتلــك ال ِّنعــم والــركات .والكلمــة العربيــة املرتجمــة «أطعتــم (يف بعــض
ترجــات الكتــاب املقــدس)» َو» َح ِفظْتُـ ْم» يف خــروج  5 :19تعنــي حرفيـاً «ســمعتم» .وكلــات
ﷲ ال تعنــي التربيــر باألعــال .عــى العكــس مــن ذلــك ،لقــد أراد ﷲ لشــعب إرسائيــل أن يكــون
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لهــم نفــس اإلميــان الــذي اتســمت بــه اســتجابة إبراهيــم لوعــود ﷲ (وقــد فعــل إبراهيــم ذلــك
يف معظــم الوقــت عــى األقــل!).

لــو كان العهــد الــذي قطعــه ﷲ مــع إرسائيــل عــى جبــل ســيناء شــبيهاً بالعهــد املُعطــى
إلبراهيــم ،فلــاذا يربــط بولــس الرســول جبــل ســيناء باختبــار هاجــر الســلبي؟ خــروج
25-7 :19؛ عربانيــن 6 :8و .7



لقد كان الغرض من العهد يف سيناء هو اإلشارة إىل إثم البرشية وإىل العالج الذي تقدمه
نعمة ﷲ الوفرية والتي أُشري إليها يف خدمات املسكن .ومل تكن املشكلة يف عهد سيناء متعلقة
بالجزء الخاص باهلل إمنا كانت املشكلة باألحرى تتعلق بوعود الشعب الكاذبة (عربانيني .)6 :8
فإنه بدالً من أن يستجيب شعب إرسائيل ملواعيد ﷲ بتواضع وإميان ،استجابوا بثقة يف النفس:
« ‹ك ُُّل َما تَك َّل’ َم ِب ِه ال َّر ُّب نَ ْف َع ُل› » (خروج  .)8 :19وبعد العيش كعبيد يف مرص ملدة تزيد عن
األربعامئة عام ،فإنه مل يكن لدى شعب إرسائيل فهم حقيقي أو استيعاب لعظمة وجالل ﷲ وال
اعرتاف بحالتهم الخاطئة .وبنفس الطريقة التي حاول بها كل من إبراهيم وسارة مساعدة ﷲ
عىل إمتام وعوده ،فقد سعى اإلرسائيليون إىل تحويل عهد ﷲ للنعمة إىل عهد أعامل .وترمز هاجر
إىل الشعب يف سيناء ،والسبب يف هذا هو أن كال الحدثني يكشفان عن مسعى البرش للحصول
عىل الخالص باألعامل.
إن بولــس ال ي َّدعــي أن النامــوس الــذي أُعطــي يف ســيناء كان ســيئا أو أُبطــل .إمنــا كان بولــس
قلقـاً بشــأن إســاءة الفهــم املتزمتــة للنامــوس مــن ِقبــل مــؤين غالطيــة« .فبــدالً مــن أن يعمــل
النامــوس عــى إقناعهــم باالســتحالة املطلقــة إلرضــاء ﷲ بواســطة حفــظ النامــوس ،فقــد عــزز
النامــوس لديهــم تصمي ـاً متحصن ـاً لالعتــاد عــى املصــادر الشــخصية إلرضــاء ﷲ .وهكــذا مل
يعمــل النامــوس عــى تحقيــق غــرض النعمــة يف قيــادة اليهــود املتزمتــن إىل املســيح .وبــدالً
مــن ذلــك ،حجبهــم النامــوس عــن املســيح» [أُ ُو .باملــر روبرتســون ،مســيح العهــود (فيلبســرج،
نيوجــريس :رشكــة بريســبيتريين آنــد ريفورمــد للنــر ،)1980 ،صفحــة .]181

الخميس

 31آب (أغسطس)

إسامعيل وإِ ْس َح َاق اليوم

لقــد كان املقصــود مــن الصــورة املختــرة التــي عرضهــا بولــس لتاريــخ إرسائيــل هــو
مواجهــة الحجــج التــي جــاء بهــا معارضــوه الذيــن زعمــوا أنهــم كانــوا نســل إبراهيــم الحقيقيــن
وبــأن أورشــليم — مركــز املســيحية اليهوديــة والنامــوس — كانــت هــي أمهــم الــرؤوم ،وأ َّن
األمم ّيــن الذيــن هاجموهــم كانــوا غــر رشعيـ ّـن ،فلــو كانــوا يريــدون أن يكونــوا تابعــن مخلصني
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للمســيح ،يجــب عليهــم أن يصــروا أ ّوالً أبنــا ًء إلبراهيــم برضوخهــم إىل النامــوس بالختــان.
ويقــول بولــس أن الحقيقــة هــي العكــس .فــإن هــؤالء اليهــود املتزمتــن هــم ليســوا أبنــاء
إبراهيــم لكنهــم أبنــاء غــر رشعيــن ،مثــل إســاعيل .فإنهــم مــن خــال وضــع ثقتهــم يف الختان،
كانــوا يتكلــون عــى «الجســد» متام ـاً كــا فعلــت ســارة مــع هاجــر وكــا فعــل اإلرسائيليــون
مــع رشيعــة ﷲ يف ســيناء .أمــا املؤمنــون مــن األمــم ،مــع ذلــك ،فقــد كانــوا أبنــاء إبراهيــم ليــس
بالنســب الطبيعــي وإمنــا ،مثــل إِ ْسـ َح َاق ،بقــوة ﷲ الخارقــة« .وهــم مثــل إِ ْسـ َح َاق كانــوا إمتامـاً
للوعــد الــذي أُعطــي إلبراهيــم...؛ ومثــل إِ ْسـ َح َاق ،كان مولدهــم يف الحريــة هــو تأثــر النعمــة
اإللهيــة؛ وهــم ،ك ِإ ْس ـ َح َاق ،ينتمــون إىل العهــد اإللهــي» [جيمــس د .جِ .دن ،الرســالة إىل أهــل
غالطيــة (لنــدن :هندريكســون للنــر ،)1993 ،صفحــة .]256


ماذا سيواجه أوالد إبراهيم الحقيقيون يف هذا العامل؟ غالطية 31-28 :4؛ تكوين .12-8 :21

كــون إِ ْسـ َحاق االبــن املوعــود بــه ،فقــد جلــب هــذا عليــه ليــس بـ ٍ
ـركات فقــط بــل معارضـ ًة
واضطهــادا ً أيضـاً .وعنــد إشــارة بولــس إىل االضطهــاد ،فهــو كان يفكــر يف الحفــل الــذي حــدث
قدميـاً الــوارد ِذكــره يف تكويــن  ،10-8 :21حيــث كان يتــم إكـرام إِ ْسـ َح َاق وقــد بــدا أن إســاعيل
كان يســخر مــن إِ ْسـ َح َاق .والكلمــة العربيــة يف تكويــن  9 :21تعنــي حرفيـاً أن «تضحــك» ،لكــن
رد فعــل ســارة يوحــي بــأن إســاعيل كان يســخر أو يهــزأ مــن إِ ْس ـ َح َاق .ويف حــن أن ســلوك
إســاعيل ال يبــدو ذات أهميــة كبــرة بالنســبة لنــا اليــوم ،إالَّ أنــه كشــف عــن العــداوة املتعمقة
التــي كانــت متضمنــة وحــارضة يف موقــف كانــت فيــه حقــوق البكوريــة عــى حافــة الخطــر
ورهــن التغيــر واالنتقــال [مــن إســاعيل إىل إِ ْس ـ َح َاق] .ولقــد حــاول العديــد مــن الحــكام يف
العصــور القدميــة تأمــن مناصبهــم مــن خــال اإلطاحــة مبنافســيهم املحتلمــن ،مبــا يف ذلــك
األشــقاء (قضــاة  .)6-1 :9وبالرغــم مــن أن إِ ْســ َح َاق قــد القــى معارضــة ،إال أنــه متتــع بــكل
امتيــازات املحبــة والحاميــة والتفضيــل املصاحبــة لكونــه وريــث والــده.
ويجــب علينــا ،كأبنــاء روحيــن ِإل ْسـ َح َاق ،أال نفاجــأ عندمــا نعــاين املشــقة واملعارضــة ،حتــى
مــن داخــل العائلــة الكنسـ ّية نفســها.

مــا هــي الطــرق التــي عانيــت فيهــا مــن االضطهــاد ،خصوصــاً مــن أقــرب النــاس
إليــك ،بســبب إميانــك؟ أو اســأل نفســك هــذا الســؤال الصعــب :هــل ميكــن أن تكــون
مذنب ـاً باضطهــاد اآلخريــن بســبب إميانهــم؟ فكــر يف هــذا األمــر؟
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الجمعة

 1أيلول (سبتمرب)

ملزيــد مــن الــدرس :اقــرأ لــروح النبــوة الفصــل الــذي بعنــوان «الرشيعــة والعهــدان»،
صفحــة  ،327-317يف كتــاب اآلبــاء واألنبيــاء.
ُ
«ولكن إذا كان العهد اإلبراهيمي قد اشتمل عىل الفداء فلامذا أبرم عه ٌد آخر يف سيناء؟ إن
الشعب و ُهم يف العبودية كانوا إىل حد كبري قد أضاعوا معرفة ﷲ ومبادئ العهد مع إبراهيم... .
«لقد أىت ﷲ بهم إىل سيناء وأظهر لهم مجده وأعطاهم رشيعته ووعدهم بربكات عظيمة
عىل رشط الطاعة ،قائالً لهم‘ :إن سمعتم لصويت وحفظتم عهدي ...تكونون يل مملكة كهنة وأمة
مقدسة’ (خروج 5 :19و  .)6ومل يتحقق الشعب من رش قلوبهم أو أنهم بدون املسيح كان من
املستحيل عليهم أن يطيعوا رشيعة ﷲ ،إذ برسعة أدخلوا أنفسهم يف عهد مع ﷲ ... .ولكن ما إن
مرت أسابيع قليلة حتى نقضوا عهدهم مع ﷲ وسجدوا لتمثال مسبوك .مل يكونوا يرجون الظفر
برىض ﷲ عن طريق العهد الذي تعدوه .واآلن ،وقد اكتشفوا رشهم وحاجتهم إىل الغفران ،أحسوا
أخريا ً بحاجتهم إىل مخلص معلن يف عهد ﷲ مع إبراهيم ومرموز إليه يف تقدمات الذبائح .واآلن،
فباإلميان واملحبة كانوا مرتبطني باهلل كمخلصهم من عبودية الخطية ،وأصبحوا مستعدين لتقدير
بركات العهد الجديد» (روح النبوة ،اآلباء واألنبياء ،صفحة .)325

أسئلة للنقاش
 .1هــل مســرك مــع الــرب مييــل أكــر إىل أن يكون «عهــداً قدميـاً» أو «عهــداً جديداً»؟

كيــف ميكنــك أن تعــرف الفرق؟
 .2مـا هـي بعـض القضايـا يف كنيسـتك املحليـة والتـي تسـبب توتـراً داخـل جسـد
الكنيسـة؟ كيـف يتـم التعامـل مـع هـذه القضايـا وحلهـا؟ وعلى الرغـم مـن أنـك قد
تجـد نفسـك ضحيـة لالضطهـاد ،كيف ميكنك أن تتأكـد ،أيضاً ،من عدم كونك الشـخص
الـذي يقـوم باالضطهـاد؟ كيـف تفـ ّرق بين األمريـن؟ (انظر كذلـك متـى .)71-51 :81
 .3كــم مــرة وعــدت فيهــا ﷲ بأنــك لــن تفعــل هــذا الــيء أو ذاك لينتهــي بــك
األمــر بالقيــام بعكــس مــا وعــدت بعــدم عملــه؟ كيــف لهــذه الحقيقــة املؤســفة أن
تســاعدك عــى أن تفهــم معنــى النعمــة؟
ملخــص الــدرس :إن قصــص كل مــن هاجــر وإســاعيل وشــعب إرسائيــل يف ســيناء
توضــح حامقــة محاولــة االعتــاد عــى جهودنــا الذاتيــة إلنجــاز مــا وعــد بــه الــرب .ويُشــار
إىل مثــل هــذا األســلوب مــن الـ ّر الــذايت بـــ «العهــد القديــم» .أمــا العهــد الجديــد فهــو عهــد
النعمــة األبــدي الــذي تأســس ألول مــرة مــع آدم وحــواء بعــد الخطيــة ،وتجــدد مــع إبراهيــم،
وأُنجــز أخ ـرا ً يف املســيح.
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