الدرس السابع

 *  13 – 7أ َّيار (مايو)

العهد مع إبراهيم

الس ْبت َب ْع َد الظُّ ْهر
َّ

المراجـع األسـبوعية :التكويـن 29 :19 – 15؛ روميـة 22 ،9 ،4 ،3 :4؛ غالطيـة – 21 :4
31؛ روميـة 11 :4؛ روميـة 9 :9؛ عامـوس .11 :4
السـ ِّيدُ ال َّر ُّبَ ،مـا َذا تُ ْع ِطي ِنـي َوأَنَا َم ٍ
اض َع ِقي ًمـاَ ،و َمالِكُ
آيـة الحفـظَ « :فق ََال أَبْـ َرا ُم‹ :أَيُّ َها َّ
بَ ْي ِتـي ُهـ َو أَلِي َعا َز ُر الدِّ َمشْ ـ ِق ُّي؟›» (التكوين .)2 :15
فـي التكويـن  ،15نصـل إلـى اللحظـة الحاسـمة حيـث يُضفـي هللا طاب ًعا رسـم ًّيا علـى عهده
مـع إبراهيـم .كان العهـد اإلبراهيمـي هـو العهـد الثانـي بعـد العهد مـع نوح.
وكمـا كان الحـال مـع العهـد ال ُمقـام مـع نوح ،فـإ َّن العهـد اإلبراهيمي يشـمل األمـم األخرى
أيضً ـا ،أل َّن العهـد مـع إبراهيـم هـو فـي النهايـة جـزء ِمـن العهـد األبـدي ،الـذي يُق َّدم للبشـرية
جمعـاء (التكويـن 7 :17؛ العبرانييـن .)20 :13
هـذه الحلقـة ِمـن حيـاة إبراهيـم كانـت مليئـة بالخـوف والضحـك ،فأبـرام شـعر بالخـوف
(التكويـن  ،)1 :15وكذلـك سـارة (التكويـن  )15 :18وهاجـر (التكويـن  .)17 :21وأبـرام ضحـك
(التكويـن )17 :17؛ وسـارة ضحكـت (التكويـن  ،)12 :18وإسـماعيل أيضً ـا (التكويـن  .)9 :21إ َّن
هـذه اإلصحاحـات يتـر َّدد صداهـا لـدى اإلنسـان بمـا لديه ِمن مشـاعر إنسـانية مرهفـة ودافئة.
وأحسـ َن
تطلَّـع أبـرام بشـوق لخالص أهل سـدوم األشـرار؛ وأبدى اهتمامه بسـارة وهاجر ولوطَ .
اسـتقبال ضيوفه الغربـاء الثالثة (التكويـن .)6 :18
ِ
وضمـن هـذا السـياق ،سـيتغيَّر اسـم أبـرام ،الذي يشـير اسـمه إلـى ال ُّنبـل واالحتـرام ،ليصير
اسـمه إبراهيـم ،والـذي يعنـي «أبًـا لجمهـور ِمـن األمـم» (التكويـن  .)5 :17وهكـذا ،نـرى هنـا
المزيـد ِمـن التلميحـات التي تشـير إلـى الطبيعة الشـاملة لمقاصد هللا التي خطَّـط إلتمامها ِمن
خلال عهـده مـع إبراهيم.
* نرجو التع ُّمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  14أ َّيار (مايو).
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األحد



 8أ َّيار (مايو)

إيمان إبراهيم
اقـرأ التكويـن 21 – 1 :15؛ روميـة  .22 ،9 ،4 ،3 :4كيف يكشـف أبـرام عن معنى العيش
باإليمـان؟ مـا معنى الذبيحة التـي طلب هللا ِمن أبـرام أنْ يقدِّ مها؟





كانـت اسـتجابة هللا األولـى لقلـق أبـرام بشـأن َمـن يرثـه (التكويـن  )3 – 1 :15هـي أ َّن أبرام
سـيكون له ابن ِمن «أحشـائه» (التكوين  .)4 :15وهذا األسـلوب اللغوي يسـتخدمه النبي ناثان
الـرب أبـرام،
لإلشـارة إلـى نسـل ال َملـك المسـياني فـي المسـتقبل ( 2صموئيـل  .)12 :7طمـأن ُّ
«فَآ َمـ َن بِالـ َّر ِّب» (التكويـن  )6 :15ألنَّـه فهـم أ َّن تحقيـق وعد هللا ال يعتمد على بِـ ِّره هو ،بل على
بِـ ّر هللا (التكويـن 6 :15؛ قارِن مـع رومية .)6 ،5 :4
خصوصـا فـي تلـك الثقافـة .فـي ديانة
وهـذه الفكـرة كانـت فكـرة متم ِّيـزة تفـوق المعتـاد،
ً
المصرييـن القدمـاء ،علـى سـبيل المثـال ،كان يتـ ّم حسـاب الدينونـة على أسـاس تعـداد أعمال
اإلنسـان الصالحـة فـي مقابـل عـدل اإللهـة ماعت ،التـي تمثِّـل ال ِب ّر اإللهـي .باختصـار ،كان على
اإلنسـان أ ْن يكسـب «الخالص».
ثـ َّم أقـام هللا بعـض طقوس الذبائـح الكفَّارية لكي يقوم بهـا أبرام .في الواقع ،تشـير الذبيحة
إلـى مـوت المسـيح ِمـن أجـل خطايانـا .إ َّن البشـر يخلصـون بالنعمـة ،التـي هـي عط َّيـة البِـ ّر
اإللهـي ،والتـي ترمـز إليهـا هـذه الذبائح .لك َّن هـذا الطقس بالذات ينقل رسـائل محـ َّددة ألبرام.
إ َّن افتـراس الطيـور الجارحـة لحيوانـات الذبيحـة (التكويـن  )11 – 9 :15يعنـي أ َّن نسـل أبـرام
سـيعاني ِمـن العبوديـة لمـ َّدة «أَ ْربَـ َع ِمئَـ ِة َسـ َن ٍة» (التكويـن  ،)13 :15أو أربعـة أجيـال (التكوين
 .)16 :15ثـ َّم فـي الجيـل الرابـع« ،يَ ْر ِج ُعو َن إِلَـى ه ُه َنا» (التكويـن .)16 :15
بحـقَ « :وإِذَا تَ ُّنـو ُر ُد َخـانٍ
المشـهد األخيـر ِمـن طقـس تقديـم الذبائـح هـو مشـهد درامـي ّ
ـاح نَـا ٍر يَ ُجـو ُز بَيْـ َن تِل َْك الْ ِقطَـعِ» (التكوين ُّ .)17 :15
تـدل هذه المعجـزة الخارقة للطبيعة
َو ِم ْصبَ ُ
علـى التـزام هللا بالوفـاء بوعـد عهده ِمن خالل أن يُعطي األرض لنسـل أبـرام (التكوين .)18 :15
إ َّن حـدود أرض الموعـد هـذهِ « ،م ْن نَ ْهـ ِر ِم ْص َر إِلَى ال َّن ْهـ ِر الْ َكبِيرِ ،نَ ْه ِر الْفُـ َر ِ
ات» (التكوين :15
 )18تذكِّرنـا بحـدود ج َّنـة عـدن (قـارِن مـع التكويـن  .)14 ،13 :2وبالتالـي ،تتطلَّع هـذه النبوءة
إلـى مـا هـو أكثـر ِمـن مجـ َّرد الخـروج وتأسـيس وطـن للشـعب اإلسـرائيلي .فـي األفـق البعيـد
لهـذه النبـوءة وفـي امتالك نسـل إبراهيـم ألرض كنعان ،تلـوح فكرة خالص شـعب هللا في نهاية
الزمـان ،حيث سـيعودون إلـى ج َّنة عدن.
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كيـف يمكننـا أنْ نتعلَّـم كيف نسـتم ُّر مواظبين في تركيزنا على المسـيح وب ِّره باعتباره
رجاءنـا الوحيـد للخلاص؟ ماذا يحـدث إذا حاولنا البدء في تعـداد أعمالنا الصالحة؟

االثنين



 9أ َّيار (مايو)

شكوك إبراهيم
اقـرأ التكويـن  .16 – 1 :16مـا أه ِّم َّيـة قـرار أبـرام بالذهـاب مـع هاجر رغـم وعد هللا له؟
كيـف تمثِّـل المرأتـان اتِّجا َهيـن مختلفين فـي اإليمان (غالطيـة )31 – 21 :4؟





عندمـا َّ
شـك أبـرام (التكويـن  ،)2 :15طمأنـه هللا وأكَّـد لـه بوضوح أنَّه سـيكون لـه ولد .اآلن،
وبعـد مـرور  10سـنوات ،مـا يـزال أبرام بدون ولـد .حتَّى بعد النبـوءة األخيرة القويَّـة التي تكلَّم
بهـا هللا ،يبـدو أ َّن أبـرام قـد خسـر إيمانـه :إنَّه لـم يعد يؤمن بعـد اآلن بأنَّه سـيكون ِمن الممكن
أ ْن ينجـب اب ًنـا مـن سـاراي .وسـاراي ،التـي شـعرت باليـأس ،أخـذت زمـام المبـادرة وحثَّته على
اللجـوء إلـى ممارسـة شـائعة في ذلك الوقت في الشـرق األدنـى القديم :أ ْن يتَّخذ لنفسـه زوجة
بديلـة .تـ َّم تعييـن هاجـر ،خادمة سـاراي ،لتأدية هـذه الخدمة .سـارت األمور بنجـاح .والغريب
فـي األمـر أ َّن هذه االسـتراتيجية البشـرية بدت أكثـر فاعلية ِمن اإليمـان بوعود هللا.
قصـة آدم وحواء في ج َّنـة عدن ،إذ
النـص الـذي يصـف عالقـة سـاراي بإبـرام ير ِّدد صـدى َّ
إ َّن ّ
النصـان فـي عدد ِمـن الموضوعات المشـتركة (سـارايِ ،مثل حـواء ،تقوم بـدور إيجابي؛
يشـترك َّ
أبـرامِ ،مثـل آدم ،يـؤ ِّدي دو ًرا سـلب ًّيا) ،ويشـتركان فيمـا بينهمـا بعـدد ِمـن األفعـال والعبـارات
القصتين إلى عـدم موافقة
الشـائعة («سـمع»« ،أخـ َذتْ »« ،أعط ْ
َـت») .يشـير هـذا التـوازي بيـن َّ
هللا علـى هـذا التص ُّرف.
القصـة ليوضِّ ح وجهة نظـره حول األعمال فـي مقابل النعمة
يشـير الرسـول بولـس إلى هذه َّ
القصتيـن :إ َّن المكافـأة الفوريـة علـى العمـل
(غالطيـة  .)26 – 23 :4النتيجـة واحـدة فـي كلتـا َّ
ِ
البشـري خـارج إرادة هللا تـؤ ِّدي إلـى مشـكالت في المسـتقبل .الحـظ أ َّن هللا غائب طوال مسـار
األحـداث .تتحـ َّدث سـاراي عـن هللا ولك َّنها ال تتحـ َّدث معه أب ًدا؛ وال يكلِّم هللا أيًّـا منهما .إ َّن غياب
خصوصا بعد حضـوره بق َّوة في اإلصحاح السـابق.
هللا هنـا يلفـت النظـر،
ً
ثـ َّم يظهـر هللا لهاجـر ،ولكـ ْن فقـط بعـد أ ْن تغـادر بيـت أبـرام .يكشـف هـذا الظهـور غيـر
المتوقَّـع عـن وجـود هللا علـى الرغم ِمن الجهد البشـري السـاعي للعمـل بدونه .إ َّن اإلشـارة إلى
« َملاَك الـ َّر ِّب» (التكويـن  )7 :16هـي عنـوان غالبًـا مـا يتـ ُّم الربط بينـه وبين ال ّرب ،يهـوه (انظر
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التكويـن  .)22 ،13 ،1 :18لكـ َّن هللا هـذه المـ َّرة هـو َمـن يأخـذ زمـام المبـادرة ويعلـن لهاجـر
أنَّهـا سـتلد اب ًنـا ،إسـماعيل ،الذي يعني اسـمه :هللا يسـمع (التكويـن ِ .)11 :16مـن المفارقات أ َّن
القصة حين «سـمع»
القصـة ،التـي تنتهـي بفكرة السـماع ،تك ِّرر السـماع الذي يحـدث في بداية َّ
َّ
أبـرام لقول سـاراي (التكويـن .)2 :16

لماذا ِمن السهل علينا أن نرتكب نوع الخطأ نفسه الذي ارتكبه أبرام هنا؟

الثالثاء
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عالمة العهد اإلبراهيمي




اقرأ التكوين  19 – 1 :17ورومية  .11 :4ما هو المغزى الروحي والنبوي لطقس الختان؟

القصة السابقة (التكوين َ ،)16عطَّلت مسيرة رحلته الروحية
إ َّن قلَّة إيمان أبرام ،كما رأينا في َّ
مع هللا .خالل ذلك الوقت كلِّه بقي هللا صامتًا .وللم َّرة األولى اآلن يتكلَّم هللا إلى أبرام ِمن جديد.
يعيد هللا االتِّصال بأبرام ويعيده إلى النقطة التي قطع فيها العهد (التكوين .)18 :15
ولكـ َّن هللا اآلن يعطيـه عالمـة ذلـك العهـد .لطالمـا ناقـش العلمـاء معنـى الختـان ،ولك ْن بما
أ َّن طقـوس الختـان تنطـوي علـى سـفك الـدم (انظـر الخـروج  ،)25 :4يمكـن فهمـه فـي سـياق
الذبيحـة ،م َّمـا ُّ
يـدل علـى أ َّن البِـ ّر قـد ن ُِسـب إلـى إبـرام (قارن مـع روميـة .)11 :4
ِ
وجوهر الموضوع أيضً ا هو أ َّن هذا العهد ،ال ُمشار إليه بالختان ،قد ُوصف بعبارات تشير
بالرجوع إلى أ َّول نبوءة مسيانية (قارِن بين التكوين َ 7 :17والتكوين  .)15 :3يشير التشابه بين
النصين إلى أ َّن وعد هللا ألبرام يتعلَّق بأكثر ِمن مج َّرد الوالدة الجسدية لشعب؛ إنَّه يتض َّمن الوعد
َّ
الروحي بالخالص لجميع شعوب األرض .والوعد «بالعهد األبدي» (التكوين  )7 :17يشير إلى
لكل َمن يطالب
العمل الذي يؤ ِّديه نسل المسيح ،أي ذبيحة المسيح التي تضمن الحياة األبدية ِّ
وكل ما يترتب عليه اإليمان ِمن نتائج (قارِن مع رومية َ 23 :6وتيطس .)2 :1
بها باإليمان ّ
و ِمـن المثيـر لالهتمـام أ َّن هـذا الوعـد بالمسـتقبل األبـدي ُمتض َّمـن فـي تغييـر اسـم أبـرام
وسـراي .تشـير أسـماء أبـرام وسـراي فقـط إلـى وضعهمـا الحالـي :أبـرام يعنـي «األب الجليـل»
وسـاراي تعنـي «أميرتـي» (أي أميـرة أبـرام) .وتغييـر االسـمين إلـى «إبراهيم» َو «سـارة» يشـير
إلـى المسـتقبل :إبراهيـم يعنـي «أبًـا لجمهـور ِمـن األمـم» وسـارة تعنـي «األميـرة» (أي أميـرة
علـى الجميـع) .وبالتـوازي مـع ذلـك ،ولكـن ليـس بـدون بعـض السـخرية ،يُ َعـ ُّد اسـم إسـحاق،
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الـذي يعنـي («سـوف يضحـك») هـو تذكيـر بضحكـة إبراهيـم (الضحكـة األولـى ال ُمسـ َّجلة في
الكتـاب المقـ َّدس ،فـي التكويـن )17 :17؛ إنَّهـا ضحكـة ّ
الشـك أو ربّمـا ضحكـة الدهشـة .فـي
ظل يجد
الرب بوضـوحّ ،إل أنّـه َّ
كلتـا الحالتيـن ،علـى الرغـم ِمـن أ َّن إبراهيـم آمـن بما وعده بـه ّ
صعوبـة فـي أ ْن يختبـر ذلـك الوعـد عمل ًّيـا ِمـن خلال اإليمـان والثقة.

كيـف يمكننـا أن نتعلَّـم المثابـرة فـي اإليمـان ح َّتـى عندمـا نجـد أحيانًـا صعوبـة مـع
هـم َّأل نستسـلم رغـم الشـكّ ؟
هـذا اإليمـان ،مثلمـا حـدث مـع إبراهيـم؟ لمـاذا ِمـن ال ُم ِّ

األربعاء
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ابن الموعد
إ َّن المشهد األخير للختان شمل الجميع :لم يشمل إسماعيل فقط ،بل ت َّم ختان جميع الذكور
ِمن بيت إبراهيم (التكوين  .)27 – 23 :17تتك َّرر كلمة «كُل –  »kolأربع م َّرات (التكوين ،23 :17
 .)27انطالقًا ِمن هذه الخلفية الشاملة للجميع ،يظهر هللا إلبراهيم ليؤكِّد الوعد بابنه «إسحاق».





اقـرأ التكويـن  15 – 1 :18وروميـة  .9 :9ما هي دروس حسـن الضيافـة التي نتعلَّمها ِمن
تفسـر اسـتجابة هللا لِكَ َرم إبراهيم؟
اسـتقبال إبراهيم لضيوفه؟ كيف ِّ

ليـس ِمـن الواضـح فيمـا إذا كان إبراهيـم كان يعلـم َمـن كان هـؤالء الغربـاء (العبران ِّييـن
 ،)2 :13علـى الرغـم ِمـن أنَّـه تصـ َّرف تجاههـم كمـا لـو كان هللا نفسـه بينهـم .كان يجلـس « ِفي
ْـت َحـ ِّر ال َّن َهـارِ» (التكويـن  ،)1 :18وبمـا أنَّـه ِمـن النـادر أن ي ُمـ َّر الـز َّوار فـي
بَ ِ
ـاب الْ َخ ْي َمـ ِة َوق َ
الصحـراء ،ف ِمـن المحتمـل أ ْن يكـون قـد تطلَّـع باشـتياق ليلتقـي بهـم .ركـض إبراهيـم بات ِّجـاه
الرجـال (التكويـن  ،)2 :18رغـم أ َّن عمـره كان يبلـغ  99عا ًما .ونادى واح ًدا منهـم بكلمة (أدوناي
– السـيِّد) وقـال لـه« :يَـا َسـيِّ ُد» (التكويـن  ،)3 :18وهـو لقـب يُسـتخدم غالبًـا لإلشـارة إلـى هللا
(التكويـن  ،4 :20الخـروج  .)17 :15وانشـغل مسـر ًعا في إعداد وجبة الطعـام لهم (التكوين :18
 .)7 ،6ووقـف بجانبهـم واهتـ َّم باحتياجاتهم وكان على اسـتعداد أل ْن يخدمهـم (التكوين .)8 :18
إ َّن سـلوك إبراهيـم تجـاه أولئك الغرباء السـماويِّين سـيصير فيمـا بعد نموذ ًجـا ُمل ِه ًما للكرم
وحسـن الضيافـة (العبران ِّييـن  .)2 :13فـي الواقـع ،إ َّن موقـف إبراهيم الذي يقوم علـى االحترام
والتوقيـر يع ِّبـر عـن فلسـفته فـي الضيافة .إ َّن إظهـار االحترام تجـاه الغرباء واالهتمام بهم ليسـا
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مجـ َّرد لفتـة لطيفـة ِمـن بـاب المجاملـة .يؤكِّد الكتـاب المق َّدس أ َّن هـذا األمر واجـب ديني كما
لـو كان ُمو َّج ًهـا إلـى هللا نفسـه (قارِن مع التكويـن  .)40 – 35 :25و ِمن المفارقـات أ َّن هللا يرتبط
بالجيـاع والغربـاء المحتاجيـن أكثـر ِمن ارتباطه بالشـخص الكريم الذي يسـتقبلهم.
ِمن ناحية أخرى ،إ َّن التد ُّخل اإللهي في المجال البشري ّ
يدل على نعمة هللا وح ِّبه تجاه
البشرية .إ َّن ظهور هللا هنا يستبق ظهور المسيح الذي ترك منزله السماوي وأصبح خاد ًما بشريًا
لكي يصل إلى البشرية (فيلبِّي  .)8 ،7 :2ظهور هللا هنا دليل على أ َّن وعده مضمون (التكوين
 .)10 :18إنَّه يرى سارة ،التي تختبئ « َو َرا َء ُه» (التكوين  ،)10 :18ويعلم أفكارها األكثر خصوصيَّة
(التكوين  ،)12 :18وأنَّها ضحكت ،وكانت آخر كلمة قالها هي كلمة «ضَ ِحك ِْت» .لقد أصبح شكُّها
هو الموضع نفسه الذي انطلق منه هللا لكي يفي بكلمته ويحقِّق وعده.

ِ
أمـض بعـض الوقـت فـي التفكيـر أكثـر فـي فكـرة أنَّ «هللا يرتبـط بالجيـاع والغربـاء
المحتاجيـن أكثـر ِمـن ارتباطـه بالشـخص الكريـم الـذي يسـتقبلهم» .لمـاذا ُيعتبر ِمن
هـم للغايـة أنْ نتذكَّـر هـذا المفهـوم؟
ال ُم ِّ

الخميس
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لوط في سدوم




اقـرأ التكويـن  .29 :19 – 16 :18كيـف أثَّـرت خدمـة إبراهيـم النبويـة علـى مسـؤول َّيته
تجـاه لوط؟

بدل ِمن
لقد ت َّم اآلن تثبيت إبراهيم ِمن جديد في وعد هللا له بأن يكون له ولد .ومع ذلكً ،
أ ْن يفرح بهذه األخبار السا َّرة ،نجد أنَّه يُ ِ
دخل هللا في مناقشة ساخنة حول مصير لوط في سدوم.
لم يكن إبراهيم فقط نبيًّا يعلن هللا له مشيئته ،بل كان أيضً ا نبيًّا يشفع في األشرار .العبارة التي
ترد في العبريَّة «لَ ْم يَ َز ْل قَائِ ًما أَ َما َم ال َّر ِّب» (التكوين  )22 :18هي تعبير عن الصالة.
فـي الواقـع ،إ َّن إبراهيـم يتجـادل مـع هللا ويسـاومه ألجـل إنقـاذ سـدوم ،حيـث يقيـم ابـن
أخيـه .إ َّن هللا ،باالنتقـال ِمـن الرقـم  50نـزولً إلـى  ،10كان سـينقذ شـعب سـدوم لـو كان فيهـا
فقـط ِ 10مـن الصالحيـن.
قصة ما حدث حين جاء المالكان إلى لوط لتحذيره م َّما سيأتي (التكوين
بالطبع ،عندما نقرأ َّ
 ،)10 – 1 :19يمكننا أ ْن نرى كم أصبح الناس أشرا ًرا ومثيرين لالشمئزاز .لقد كانت سدوم حقًّا
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مكانًا ش ِّري ًرا للغاية ،مثلما كان حال الكثير ِمن األمم التي كانت حولها؛ وكان ذلك أحد األمور التي
تس َّببت في طرد تلك األمم ِمن األرض في نهاية المطاف (انظر التكوين .)16 :15
«واآلن هـا قـد اقتربـت آخـر ليلـة مـن ليالـي سـدوم ،إن سـحب النقمـة كانـت قـد ألقـت
ظاللهـا علـى تلـك المدينـة الملعونـة مـن قبل ولكن النـاس لم يالحظـوا ذلك ،فـإذ كان المالكان
يقتربـان مـن المدينـة للقيـام بعمليـة التدميـر كان النـاس يحلمـون بالمسـرات والنجـاح .كان
آخـر يـوم ككل يـوم آخـر مـن األيام الماضيـة ،وقد أقبل المسـاء على مشـهد تجلى فيـه الجمال
واالطمئنـان ،وسـطعت أشـعة الشـمس قبيل غروبها علـى منظر غاية في الجمـال ،وجعل المناخ
المعتـدل الجميـل سـكان المدينـة يخرجـون ليتمشـوا فـي ذلك المسـاء ،فتلـك الجماعـات التي
كانـت تنشـد السـرور واللـذة خرجـت لتتنـزه جيئـة وذهابـا بقصـد التمتـع بتلك السـاعة»(روح
النبـوة ،اآلبـاء واألنبياء ،صفحـة .)133 ،132
فـي النهايـة ،أنقـذ هللا فقـط لوطًـا وزوجتـه وابنتيـه (التكويـن  ،)15 :19وهذا العـدد قريب
ِمـن نصـف الحـ ِّد األدنـى البالـغ  10أشـخاص .أ َّمـا األصهـار ،الذيـن لم يأخـذوا تحذير لـوط على
محمـل الجـد ،فقـد بقوا فـي المدينـة (التكويـن .)14 :19
ث َّم ُد ِّمرت تلك المدينة الجميلة .الفعل العبري ( – hafakhيقلب) ير ُد ع َّدة م َّرات في هذا
يختص بوصف خراب سدوم (التثنية  ،23 :29عاموس :4
النص (التكوين  ،)29 ،25 ،21 :19وهو ّ
ّ
 .)11الفكرة هي أ َّن المدينة قد «أل ِغ َيت» .وتما ًما كما «ألغى» الطوفان الخليقة األصلية (التكوين
 ،)7 :6كان تدمير سدوم «إلغا ًء» لِج َّنة عدن (التكوين  .)10 :13و ِمن خالل خراب سدوم نحصل
أيضً ا على نذير سابق للخراب الذي سيحدث في آخر األيَّام (انظر يهوذا .)7

الجمعة
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لمزيـد مـن الـدرس :اقـرأ ما كتبته إلِـن هوايت تحت عنـوان« ،برج بابـل»ِ ،من كتاب
«اآلبـاء واألنبياء» ،صفحة .373 – 370
توسـل إبراهيـم إلـى هللا بصبـر ومثابـرة نيابـة عـن أهل سـدوم (التكويـن )33 – 22 :18
إ َّن ُّ
ينبغـي أ ْن يشـ ِّجعنا علـى الصلاة ِمـن أجـل األشـرار ،علـى الرغـم ِمـن أنَّهـم يبـدون فـي حالـة
خطيئـة ميـؤوس منهـا .واألكثر ِمن ذلك هو أ َّن اسـتجابة هللا الواعية إلصرار إبراهيم ،واسـتعداده
للتسـامح فقـط ِمـن أجـل «عشـرة» أبـرار هـو مفهـوم «ثـوري» ،كما أشـار غيرهارد هاسـل:
«بطريقـة ثوريـة للغايـة ،تحـ َّول التفكيـر الجماعي القديـم ،الذي جلب العقـاب على البريء
فـي جماعـة المذنبيـن ،إلـى شـيء جديـد :وجـود بق َّيـة ِمـن األبـرار الصالحيـن يمكـن أ ْن يكون
الـرب في بِـ ِّره [ ]tsedaqahيغفر
لهـا وظيفـة الحفـاظ علـى الك ُّل… وألجـل البق َّية الصالحة كان ُّ
الرب
للمدينـة الشـ ِّريرة .وقـد تـ َّم بسـط هـذه الفكرة على نطاق واسـع في الـكالم النبـوي لعبد ِّ
الـذي يُجـري الخلاص «للكثيريـن» – جيرهارد ف .هاسـل ،البق َّية :تاريخ والهـوت مفهوم البق َّية
ِمـن سـفر التكوين إلى سـفر إشـعياء ،الطبعـة الثالثة (بيرين سـبرنغز ،ميريالنـد :مطبعة جامعة
أنـدروز ،)1980 ،صفحة .151 ،150
نفوسـا كثيـرة جـ ًّدا تنحـدر إلـى الهلاك فـي حالـة مرعبـة وبال رجـاء ،تما ًمـا كما
«إ َّن حولنـا ً
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كانـت الحـال مـع سـدوم ،وفـي كل يوم تنتهـي ُمـ َد ّد اإلمهال ال ُمقدمـة لبعض النفـوس ،وفي كل
والتوسـل لتأمر
سـاعة ينحـدر بعـض النـاس إلـى حيـث ال تصـل الرحمـة .فأيـن أصـوات اإلنـذار
ّ
الخاطـئ بالهـروب مـن هـذه الدينونـة المخيفـة؟ وأيـن األيـدي الممتـدة إلبعـاده عـن الموت،
وأيـن أولئـك الذيـن باإليمـان المثابـر والوداعـة يتوسـلون إلـى هللا ألجلهم؟
إ َّن روح إبراهيم كانت هي روح المسـيح ،وإ َّن ابن هللا هو نفسـه أعظم شـفيع في الخطاة،
وذاك الـذي دفـع ثمـن فـداء النفـس البشـرية يعـرف قيمتهـا» (روح النبـوة ،اآلبـاء واألنبيـاء،
صفحـة .)117

أسئلة للنقاش
 .1يُطلَـق تعبيـر «عالمـة عهـد» فقـط علـى قـوس القـزح والختـان .مـا هـي نقـاط

التالقـي واالختلاف بيـن هذيـن العهديـن؟
 .2علـى الرغـم ِمـن أنَّ إبراهيـم قـد ُد ِعي ِمن هللا ،وعلـى الرغم ِمـن أنَّ العهد الجديد
يستشـهد بـه مـ َّرات عديـدة كمثـال لِما يعنيـه أنْ يحيا اإلنسـان حيـاة اإليمـانَّ ،إل أنّ
إبراهيـم قـد تعثَّـر فـي بعـض األحيان .ما هـي الدروس التـي ينبغـي أنْ نتعلَّمها أو َّأل
نتعلَّمها ِمـن مثاله؟
 .3يجـادل البعـض ضـدَّ الفكـرة القائلـة بـأنَّ هللا سـيعاقب الضالِّين ،حيـث يقولون أنَّ
هـذا الفعـل يناقـض مح َّبـة هللا .كيـف يمكننـا ،باعتبـار أنَّنـا نؤمـن بـأنَّ هللا سـيعاقب
الضالِّيـن ،أنْ نـر َّد علـى الح َّجـة القائلـة بأنَّـه لـن يفعـل ذلك؟
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