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الملكوت ،والعهود ،وقانونية العهد القديم
الدرس الثالث

العهود اإللهية

المقدمة
لو أنك كنت ملكاً ،حاكماً مطلقاً ،كيف كنت ستحكم مملكتك؟ كيف كنت ستعامل أعداءك وأصدقاءك

وخدامك األوفياء داخل مملكتك؟ هذه أسئلة جيدة
خارج إمبراطوريتك ،وكيف كنت ستتعامل مع الخونة ّ
نطرحها على أنفسنا ونحن ندرس العهد القديم .ومع ذلك ،فإن العهد القديم يقدم هللا كملك إلهي يشيد وينشر

مملكته إلى أقاصي األرض .إذن ،كيف قرر هللا أن يحكم مملكته؟ كيف ينظم الحياة داخل هذا الملكوت؟ َّ
إن

الكتاب المقدس يجيبنا على النحو التاليَّ :
إن هللا أدار ملكوته من خالل العهود.

هذا هو الدرس الثالث من سلسلتنا "الملكوت ،والعهود ،وقانون (قانونية) العهد القديم" .في هذا

االستعراض للعهد القديم سوف نرى َّ
أن العهد القديم هو كتاب يتحدث عن ملكوت هللا ،ملكوت أداره هللا من

طِّّبقت على شعب هللا في أسفار العهد القديم (أو قانونه) .لقد أعطينا هذا
خالل العهود ،التي بدورها قد ُ
وجهت العهود اإللهية حياة شعب هللا في
الدرس عنوان "العهود اإللهية" .في هذا الدرس ،سوف نرى كيف ّ
توجه حياتنا اليوم .ينقسم استكشافنا للعهد القديم إلى أربعة أجزاء ،أوالً ،العالقة بين
العهد القديم ،وكيف ّ
نتفحص التطور التاريخي للعهود في العهد القديم؛ ثالثاً ،ديناميكية الحياة
ملكوت هللا وعهوده؛ ثانياً ،سوف ّ
في ظل العهود مع هللا؛ ورابعاً ،شعب العهود اإللهية .دعونا نلتفت أوالً إلى الصلة بين ملكوت هللا وعهوده.

الملكوت والعهود
أن العهد القديم بأكمله ُيجمع على َّ
في درسنا األخير تناولنا حقيقة َّ
أن ملكوت هللا آت إلى األرض كما
في السماء .في هذا الدرس سوف نرى َّ
أن مفهوم كلمة "عهود" قريب جداً من صميم إيمان العهد القديم ايضاً.
إن أهمية العهود في العهد القديم واضحة بعدة طرق ،بما فيها حقيقة َّ
َّ
أن التعبير المترجم عادة "عهود" (بريت
في العبرية) يظهر  28٧مرة .ما هي الصلة بين العهود اإللهية وملكوت هللا؟ ما هي الصلة المشتركة بين

هذين المفهومين المركزيين في الكتاب المقدس؟ لإلجابة على هذه االسئلة سوف ننظر في قضيتين .أوالً،

بعض االكتشافات األثرية الحديثة التي توّفر لنا خلفية لفهم عهود الكتاب المقدس .ثانياً ،كيف تعطينا هذه
االكتشافات البصيرة الكتابية نحو الصلة بين ملكوت هللا وعهوده .دعونا نبدأ بكل بساطة بوصف بعض
االكتشافات األثرية الحديثة.
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وقانونية العهد القديم
الملكوت ،والعهود،
ّ

االكتشافات األثرية
يميز العهد القديم هو أنه ليس من قصص الخيالَّ .
َّ
إن األحداث التي نجدها مذكورة فيه
إن أكثر ما ّ
قد جرت أحداثها في زمان ومكان .إننا نعرف اليوم عن عالم الكتاب المقدس القديم ،من خالل االكتشافات

األثرية الحديثة أكثر بكثير مما عرفه المسيحيون في الماضي ،وهذا امتياز لناَّ .
إن هذا صحيح بالتأكيد فيما
يتعلق بفهم العهود في العهد القديم .حصلت في القرن الماضي عدة اكتشافات أثرية حول الثقافات التي كانت
تحيط بإسرائيل القديمة ،أعطتنا بصيرة عديدة حول طبيعة عهود الكتاب المقدس.

َّ
إن عدة كتابات قديمة مختلفة تساعدنا على فهم العهود بشكل أعمق .ولكن بالنسبة لمقاصدنا هنا،

فإن أحد أهم االكتشافات هو مجموعة من الكتابات المعروفة باسم معاهدات (االمبراطور–الخادم)

)َّ .(Suzerain-Vassal
إن عبارة " "Suzerainتُشتق من الجذر نفسه الذي تُشتق منه الكلمة الالتينية قيصر،
وتزار في اللغة الروسية ،أو كايزر في األلمانية ،إنها تعني "إمبراطور" .وكلمة " "Vassalتعني "خادم أو تابع"

بالطبع ،أو في هذه الحالة تعني "خادم اإلمبراطور" .ا َّن معاهدة اإلمبراطور-الخادم كانت اتفاقية دولية معقودة

بين إمبراطور عظيم ،وملك وأمة أقل شأناً .تبعاً لهذه المعاهدات فإن الملك واألمة األقل شأناً يصبحون خدماً

لالمبراطور العظيم.

إن عالم الكتاب المقدس القديم كان عالم إمبراطوريات .وهذه الحقيقية السياسة قد سيطرت ،في طرق
َّ

وشكلت طريقة تفكير الشعب في كل مجاالت الحياة.
عديدة ،على األراضي الطبيعية للشرق األدنى القديم ّ
وينطبق هذا بالتأكيد على الطريقة التي كانت تؤسس وتدار فيها اإلمبراطوريات ويحافظ عليها .كان فراعنة

مصر ،وملوك الحثّيين األقوياء ،وملوك األشوريين ،يستولون أو يضمون إليهم األمم والدول األضعف أو
أراضي المدن ليوسعوا من رقعة ممالكهم .كان العديد من هذه العالقات الدولية تدار من خالل ما نسميه اليوم

معاهدات اإلمبراطور–الخادم.

َّ
إن معاهدات اإلمبراطور–الخادم هامة لدراسة العهد القديم لعدة أسباب ،ولكن ما يهمنا بشكل خاص

هو فكرة رئيسة واحدة :معاهدات اإلمبراطور–الخادم أوجدها الملوك إلدارة ممالكهم .باستثناءات نادرة ،فإن

النواحي الرسمية لهذه المعاهدات كان لها نموذج ثالثي يمكن توّقعه.

خدامه.
أوالً ،تُفتح المعاهدات بتركيز على المحبة واإلحسان ،واللطف الذي أبداهم اإلمبراطور نحو ّ
تبدأ بمقدمة ُي َع ِّّرف فيها الملك عن نفسه .وفي بعض المراحل التاريخية ،كانت تتبع المقدمة عمل تاريخي

يذكر فيها الملك األشياء الجيدة العديدة التي فعلها لشعبه.

يركز على ضرورة تحلي الخدم باإلخالص؛
الجزء الرئيسي الثاني من معاهدات اإلمبراطور–الخادم ّ
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وقانونية العهد القديم
الملكوت ،والعهود،
ّ

ويذكر بوضوح نوع الطاعة المطلوبة من خدم اإلمبراطور .وقد أُعطيت القواعد والقوانين لتشرح نمط الحياة

الخدام أن يحيوها في مملكة اإلمبراطور.
التي ُيتوقع من ّ
الجزء الرئيسي الثالث من المعاهدات يلفت االنتباه إلى نتائج الوالء وعدم الوالء من قبل الخادم .كان

أما غير األوفياء فكان التهديد لهم باستنزال
للخدام األوفياء بمزيد من البركات والمكافآتَّ ،
ُيعطى الوعد ّ
اللعنات عليهم أو بالعقاب.

تظهر أيضاً عناصر أخرى في هذه المعاهدات .مثال على ذلك ،اتَّخذت اإلجراءات لالحتفاظ بوثائق
ودعي الشهود اإللهيون ليراقبوا األطراف المشتركة في المعاهدات .لكن جوهر
المعاهدة في مكان أمينّ ،

وخدامه يمكن أن تكون على هذا النحو .الملوك العظام يعلنون كرمهم وحبهم للخير تجاه
العالقة بين الملك ّ
خدامهم ألنهم أظهروا لهم
الملوك واألمم األقل شأناً .ويتوقع الملوك الحصول على خدمات مخلصة من ّ

اللطف .ثم يعلنون العواقب اإليجابية والسلبية إلخالص خدامهم أو لعدم إخالصهم .كما سنرى ،هذه المالمح
الثالثة لمعاهدات الحاكم والمحكوم ،سوف تساعدنا لنفهم بشكل أوضح طبيعة عهود العهد القديم وصلتهم

بمملكة هللا.

البصيرة الكتابية
عندما نضع في ذهننا المفهوم األساسي لمعاهدات الحاكم والمحكوم ،نحن في موقف نرى فيه اي
بصيرة تقدم لنا لنستكشف الصالت بين العهود والملكوت .اآلن علينا أن نقول من البداية أنه بالمعنى األوسع

المصطلح "عهود" أو "بريت" تصف عدة عالقات مختلفة .إنها تشير إلى العالقات بين األصدقاء ،واألزواج،

والقادة السياسيين ،والقبائل واألمم .جميع هذه العالقات كانت تدعى عهود في العهد القديم ألنها كانت تربط

رسمياً الناس ببعضها مع تطّلعات والتزامات متبادلة .وأكثر من ذلك ،فإن الكتاب المقدس أحياناً ،يقارن تلك
العالقات التي تربطها العهود المتنوعة بعالقة هللا بشعبه .مثال على ذلكَّ ،
إن عالقتنا باهلل تشبه الزواج،
وكالرابط األسري ،وكالصداقة .إذن ،تستطيع هذه األنواع المختلفة من العهود أن تعّلمنا الكثير عن أنفسنا
وعن هللا.

يسمى "العهود
ولكن ما يهمنا في هذا الدرس هو نوع ّ
محدد واحد من العهود في العهد القديم ،ما ّ
اإللهية" .هذه هي العهود التي أَبرمها هللا بنفسه مع الشعب .أعطى هللا ستة عهود رئيسة مشتركة في العهد

القديم .عقد عهداً مع آدم ونوح وابراهيم وموسى ثم داود والمسيح .يهمنا بشكل رئيسي في هذا الدرس هذه

لنوضح كيف ساعدتنا معاهدات الملك-الخادم
العهود .في هذه المرحلة ،سوف نلقي نظرة على عهد موسىّ ،
على فهم طبيعة عهود العهد القديمَّ .
إن العهد مع موسى هو مناسب بشكل خاص لهدفنا ،ألن هللا قد أعلن
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وقانونية العهد القديم
الملكوت ،والعهود،
ّ

الدرس الثالث :العهود اإللهية

في هذا العهد أكثر مما في غيره .يبدو جلياً َّ
أن عهد موسى ُمصاغ بطريقة تشبه معاهدات الملك–الخادم في
الشرق األدنى القديم .يتألف عهد موسى من نفس العناصر الثالثة التي سبق ورأيناها في معاهدات الملك-
الخادم ،وهذا التشابه سوف يساعدنا بشكل أساسي لنفهم َّ
أن عهود هللا كانت الطريقة التي حكم وأدار هللا بها

ملكوته .في خروج  6-4 :19أعطى هللا أوالً عهدهُ إلسرائيل بواسطة موسى بهذه الطريقة.

ِ
َجِن َح ِة ُّ
الن ُس ِ
اآلن
ور َو ِجْئ ُت ِب ُك ْم ِإَل َّيَ .ف َ
ِينَ .وأََنا َح َمْل ُت ُك ْم َعَلى أ ْ
أَْن ُت ْم َأرَْي ُت ْم َما َصَن ْع ُت ِباْلم ْص ِري َ
الش ُع ِ
اص ًة ِم ْن َبْي ِن َج ِمي ِع ُّ
وبَ .فِإ َّن لِي
ِإ ْن َس ِم ْع ُت ْم لِ َص ْوِتيَ ،و َح ِف ْظ ُت ْم َع ْه ِدي َت ُكوُنو َن لِي َخ َّ
ُك َّل األَْر ِ
َّس ًة( .خروج )6-4 :19
ضَ .وأَْن ُت ْم َت ُكوُنو َن لِي َم ْمَل َك َة َك َهَن ٍة َوأ َّ
ُم ًة ُمَقد َ
َّ
إن هذه اآليات ترفع الستار عن مشهد دخول هللا في عهد مع إسرائيل في جبل سيناء .وهي تعكس

عن قرب العناصر الثالثة لمعاهدة الملك–الخادم .تذكرون َّ
أن معاهدات الملك–الخادم كان لها ثالثة أجزاء:

إظهار محبة الخير واحسان الملك ،الحصول على والء األتباع ،واهمية الوالء وعدم الوالء .ومن الممتع،
نفس االشياء الثالثة تظهر في عهد موسى .نستطيع أن نجد هذه العناصر في (خروج .)6-4 :19

أوالًَّ ،
ذكر هللا إسرائيل بإحسانه اإللهي الذي أظهره في الطريقة التي خّلصهم فيها بنعمته من العبودية
ِ
َجِن َح ِة
ِينَ .وأََنا َح َمْل ُت ُك ْم َعَلى أ ْ
في مصر .كما قال في (خروج " :)4 :19أَْن ُت ْم َأرَْي ُت ْم َما َصَن ْع ُت ِباْلم ْص ِري َ
ور َو ِجْئ ُت ِب ُكم ِإَل َّيَّ ".
ُّ
الن ُس ِ
ذكر هللا اإلسرائيليين ،كما فعل أباطرة الشرق األدنى القدامى ،أنه ملكهم الرحوم؛ لقد
ْ
كان عظيماً ما فعله عندما َّ
خلص إسرائيل من مصر ،وفي سياق إحسانه وكرمه الذي أظهره لشعبه عرض أن
َس ِم ْع ُت ْم
األدنى

اآلن ِإ ْن
يعقد عهداً مع شعبه .ثانياً ،طالب هللا بالوالء اإلنساني .استمعوا ثانية لخروج َ " :5 :19ف َ
الش ُع ِ
وب ".كما فعل ملوك الشرق
اص ًة ِم ْن َبْي ِن َج ِمي ِع ُّ
لِ َص ْوِتيَ ،و َح ِف ْظ ُت ْم َع ْه ِدي َت ُكوُنو َن لِي َخ َّ
القدامى ،طلب هللا الوالء من خدامه البشر .مع َّ
أن عهد موسى كان مبنياً على رحمة هللا وليس على أعمال
خدامه الوالء ،وقد شرحت شريعة موسى عدة طرق إلظهار هذا
البشر الصالحة ،كان هللا ما يزال يطلب من ّ
الوالء .كان ُمنتظ اًر من الشعب أن يطيع أنظمة وقواعد العهد .ثالثاً ،كان عهد موسى يستوجب عواقب الوالء
والخيانة .هذا العنصر يصبح واضحاً في خروج :6-5 :19

الش ُع ِ
يع ُّ
وبَ .فِإ َّن
اص ًة ِم ْن َبْي ِن َج ِم ِ
اآلن ِإ ْن َس ِم ْع ُت ْم لِ َص ْوِتيَ ،و َح ِف ْظ ُت ْم َع ْه ِدي َت ُكوُنو َن لِي َخ َّ
َف َ
لِي ُك َّل األَْر ِ
َّس ًة.
ضَ .وأَْن ُت ْم َت ُكوُنو َن لِي َم ْمَل َك َة َك َهَن ٍة َوأ َّ
ُم ًة ُمَقد َ
أوضح هللا أنه إذا كان الشعب مخلصاً فسوف يحظى ببركات عظيمة :سوف يكون خاصته ،وملكوت
تحل لعنته عليهم .إذن ،نحن نرى َّ
أن النماذج
كهنوتي .فهو يقول ضمناً ،إذا لم يكونوا مخلصين ،فسوف ّ
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وقانونية العهد القديم
الملكوت ،والعهود،
ّ

الثالثة لمعاهدات الملك–الخادم تظهر في عهد هللا مع موسى :كما كان الملوك ُيظهرون اللطف واإلحسان
نحو خدمهم ،أعطى هللا أوالً البرهان على كرمه واحسانه اإللهيين .استمر العهد ليعلن ما ينتظره من والء
حدد عواقب البركات واللعنات.
بشري نحو هللا .كما ّ
َّ
إن حقيقة كون العهد الموسوي يعكس تلك العناصر الموجودة في عهود الملك–الخادم ،يبرهن على

أن عهود العهد القديم كانت من حيث الجوهر تدابير ملكيةَّ .
َّ
إن العهود والمملكة يسيران جنباً إلى جنب ،ألن
العهود كانت الواسطة التي حكم بها هللا مملكته .كانت هي اإلدارة الحكومية لمملكة هللا .لقد قادت العهود هذه

المملكة نحو قدرها لتمتد حتى نهاية األرض.

تاريخ العهود
نحن اآلن في وضع يسمح لنا أن ننظر إلى موضوعنا الثاني :التطورات التاريخية للعهود في العهد
مرت مملكة هللا بفترات زمنية وعصور تاريخية مختلفة وهي تتقدم
القديم .كما سبق ورأينا في درس سابقّ ،
خاصة
نحو تحقيق هدف االمتداد إلى آخر األرض .أثناء كل فترة أو مرحلة كان هللا يقدم عهود تعالج قضايا ّ
في كل مرحلة من مراحل المملكة.

سوف نستكشف هذا التاريخ في ثالث مراحل أساسية .أوالً ،العهود العالمية؛ ثانياً ،العهود القومية؛

وثالثاً ،العهد الجديد .كما سبق أن ذكرنا هناك ستة عهود إلهية رئيسة تمتد في أرجاء تاريخ العهد القديم
بأكمله .ميثاق هللا مع آدم ،نوح ،إبراهيم ،موسى ،داود والمسيح .سوف نقسم هذه العهود الستـة إلى ثالث
مجموعات .سنتـكلم عن العهود العالمية مع آدم ونوح في العصور التاريخية األولى؛ العهود القومية مع

إبراهيم ،وموسى ،وداود خالل الفترة التي اقترب فيها هللا من أمة بني إسرائيل في العهد القديم ،كشعبه

نتفحص كل
الخاص؛ والعهد الجديد في المسيح .إذن ،بينما نحن نعالج موضوع العهود اإللهية ،سوف ّ
مجموعة من مجموعات العهود الثالث وتطورها في تاريخ العهد القديم .دعونا ننظر أوالً إلى العهود العالمية
رسخها هللا في العصور التاريخية األولى.
التي ّ

العهود العالمية
صنعت بين هللا وكافة البشر .خالل
نحن نتكلم عن العهود مع آدم ونوح بصفتها "عالمية" ألنها قد ُ
العصور التاريخية األولى ،لم يكن هللا قد عيَّن إسرائيل كشعبه الخاص .في المقابل ،كان آدم ونوح يمثالن كل
شخص من كل قبيلة أو أمة .وكنتيجة لذلك ،فإن ما حصل لهما قد أثّر على كل مخلوق بشري أتى من
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الملكوت ،والعهود،
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الدرس الثالث :العهود اإللهية

بعدهم .كان هذا في الزمن الذي وضع فيه هللا التدابير األساسية التي َّ
تحكمت بعالقته مع كل الجنس البشري

نتفحص العهود العالمية تلك حسب ترتيبها الزمني بدءاً بعهد آدم ،ثم ننتقل إلى نوح.
لكل األوقات .سوف ّ
فلننظر أوالً إلى عهد هللا مع آدم.
آدم
آدم هو أول كائن بشري خلقه هللا ،ولذلك عندما نتكلم عن العهد معه فنحن نشير إلى أقدم حقبة

تصورهاَّ .
يركز على بعض األبعاد األساسية للحيـاة
تاريخية ممكن
إن تعليم الكتاب المقدس عن عهد آدم ّ
ّ
اإلنسانية .يظهر العهد مع آدم في قصة الخلق التي نجدها في اإلصحاحات الثالثة األولى من سفر

التكوين .ال يوافق بعض المسيحيون على َّ
أن هللا قد عقد عهداً رسمياً مع آدم ،ألن عبارة "عهد" ال تظهر في
اإلصحاحات الثالثة األولى من سفر التكوين ،وألنهم ال يرون الخطوط األصلية التي تحيط بالعهود اإللهية
في تلك اإلصحاحات.

أن هللا قد صنع عهداً مع آدم .أوالًَّ ،
ومع ذلك ،فإن هناك ثالثة أدلة قوية تذكر َّ
إن العناصر األساسية
للعهود اإللهية هي بالفعل موجودة في تكوين  .٣-1اإلحسان اإللهي ،والوالء البشري ،وما يترتب من

عواقب على الوالء وعدم الوالء ،تظهر في هذه اإلصحاحات .هناك دليل ثان موجود في سفر هوشع .7 :6
حيث نق أر "و ِ
اك َغ َدُروا ِبي ".يقارن هذا
لكَّن ُه ْم َك َ
آد َم (أو كاإلنسانية ،كما يمكن أن تُترجم) َت َعَّد ْوا اْل َع ْه َدُ .هَن َ
َ
المقطع بين خطيئة بني إسرائيل وخطية آدم في جنة عدن ،ويتكلم عن الخطيئتين بوصفهما قد خالفتا العهد.

إسرائيل قد انتهكت العهد كما فعل آدم في الفردوس.

يظهر دليل ثالث في سفر التكوين  .18 :6في هذه الفقرة التي هي المدخل األول في التوراة حيث

تظهر عبارة "عهود" ،يتكلم هللا مع نوح بقـوله" :ولكن أقيم عهدي معك" .هذا المقطع ذو مغز ًى ألن العبارة
المترجمة "ولكن أقيم" ال تعني عادة "أقيم أو أبدأ بوضع عهد" ولكن "لتؤكد" على عهد هو بالفعل موجودُ .ي َّ
قدم
عهد نوح كتأكيد على وجود عهد سابق ،وهو ما ُيعرف بالعهد بين هللا وآدم .إن دعونا التدابير اإللهية مع آدم
باسم "عهد" فإنه من الواضح َّ
أن هللا قد أقام عالقة ُمهيبة مع آدم ،وآدم كان يمثل الجنس البشري بأكمله.
التركيز على هذا التدبير أو العهد مع آدم كان هدفه توضيح النواحي البالغة األهمية لعالقة هللا مع البشرية.

مكرسين ليكونا على صورة هللا
وحواء َّ
ولهذا السبب ،فإنه بإمكاننا أن نطلق عليه عهد األسس .كان آدم ّ
الملوكية والكهنوتية ،وليبسطا ملكه إلى أقاصي األرض .فقد إمتُحنا وسقطا .تألما بسبب عصيانهما ،ولكنهما

ُمنحا األمل .باالختصارَّ ،
ظم العالقة بين هللا والجنس البشري في كل العصور .وكذلك
إن العهد مع آدم ُين ّ
يضع األساس لدورنا في مملكته.
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نوح
العهد العالمي الثاني هو ميثاق هللا مع نوح .سوف نعرض بعضاً من أكثر القضايا المركزية والتي
جاءت في طليعة النص الكتابيَّ .
إن العهد مع نوح ُوضع أيضاً في العصور التاريخية األولى لملكوت هللا

وكان يتعلق ببعض من أكثر القضايا األساسية التي تواجه البشرية جمعاءَّ .
إن عهد هللا مع نوح مذكور في
ِ ِ
يم
إصحاحين في سفر التكوين ،تكوين اإلصحاح  6و.9
ِّ
أصغ لما يقوله الرب في تكوين َ " 18 :6ولك ْن أُق ُ
عه ِدي معكَ ،ف َت ْد ُخل اْلُفْلك أَْنت وبُنوك وام أرَُتك وِنس ِ
يك َم َع َك ".كما ذكرنا سابقاً ،كان عهد نوح في الواقع
اء َبن َ
َََ
َْ
َ َ َ َ َ َ َْ َ َ َ ُ
ُ
تأكيداً أي امتداداً للعهد أو التدبير الذي صنعه هللا مع آدم .ماذا كان التشديد على هذا العهد مع نوح؟ سوف
نجد اإلجابة على هذا السؤال بعد الطوفان .في تكوين  11-9 :9قال الرب:
وها أََنا م ِقيم ِمي َث ِ
اقي َم َع ُك ْم َو َم َع َن ْسلِ ُك ْم ِم ْن َب ْع ِد ُك ْمَ ،و َم َع
ََ
ُ ٌ
مع ُكم ...أ ُِقيم ِمي َث ِ
ض ُك ُّل ِذي َج َس ٍد أَْي ًضا
اقي َم َع ُك ْم َفالَ َيْنَق ِر ُ
ََ ْ
ُ
ض.
ُ
ان لُِي ْخ ِر َب األَْر َ
طوَف ٌ

ُك ِل َذو ِ
ات األَ ْن ُف ِ
س اْل َحَّي ِة َّال ِتي
َ
ِب ِمي ِ
اه ُّ
الطوَف ِ
انَ .والَ َي ُكو ُن أَْي ًضا
َ

إن عهد هللا مع نوح أثّر على كل كائن حي منذ ذلك الزمان في بعض الطرق الهامة جداًَّ .
َّ
إن عهد
ّ
سنتذكر ،في درس
طد االستقرار في نظام الخلق .ولهذا السبب دعي بحق عهد االستقرار .كما
نوح قد و ّ
ّ
سابق رأينا أنه عندما غادر نوح وعائلته الفلك ،أعلن هللا عن استراتيجيته الطويلة األمد إلتمام أغراض ملكوته.

كما نق أر في تكوين 22-21 :8

ِ
َج ِل ِ
اإل ْن َس ِ
الر ُّب َرِائ َح َة ِ
َن
ان ،أل َّ
ال َّ
َف َتَن َّس َم َّ
ود أَْل َع ُن األَْر َ
َع ُ
ض أَْي ًضا م ْن أ ْ
الر ُّب ...الَ أ ُ
الر َضاَ .وَق َ
ِِ
ود أَي ًضا أ ِ
اإل ْنس ِ ِ
ِ
يت ُك َّل َح ٍي َك َما َف َعْل ُتُ .مَّد َة ُك ِل
ُم ُ
ان ش ِر ٌير ُمْن ُذ َح َدا َثتهَ .والَ أ ُ
َع ُ ْ
َت َص ُّوَر َقْلب ِ َ
ضَ :زر ٌع وحص ٌاد ،وبرٌد وحٌّر ،وصي ٌ ِ
ال.
َ َْ َ َ َ َ ْ
ف َوش َت ٌ
أََّيامِ األَْر ِ ْ َ َ َ
اءَ ،وَن َه ٌار َوَلْي ٌل ،الَ َت َز ُ
في سياق الحفاظ على هذه االستراتيجية ،أقام هللا عهد مع نوح ،واعداً أن تبقى الطبيعة مستقرة وهادئة
كي يستطيع الجنس البشري الوصول إلى غايته في هذا العالم الساقط .هذا العهد العالمي ،مثله مثل العهد
مع آدم ،وضع الهياكل األساسية للوجود اإلنساني والتي تنطبق على جميع الشعوب في جميع األمكنة وفي

كل األزمنة.
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وقانونية العهد القديم
الملكوت ،والعهود،
ّ

العهود القومية
اآلن يجب أن ننقل انتباهنا إلى هذه الحقبة من الملكوت حيث انتقلت إسرائيل في العهد القديم إلى

أسس هللا ثالثة عهود قومية.
مركز الصدارة .عندما انتقلت مملكة هللا من فترة العصور التاريخية األولىّ ،
ندعوها "عهود قومية" بحق ألنها كانت تتعلق بإسرائيل كشعب هللا المختار الخاص .سوف نتطرق أوالً إلى
العهد مع إبراهيم ،ثم مع موسى وأخي اًر مع داود.
إبراهيم
ُيعرف إبراهيم كأب إلسرائيل كلها ألن هللا أقام عهدهُ القومي األول معه .نجد في سفر التكوين
اإلصحاح  15و 17إشارات واضحة لعهد إبراهيم .نق أر في سفر التكوين " ،18 :1٥في ذلك اليوم قطع الرب

إن تعبير "أقام ميثاقاً" ،أو حرفياً "قطع ميثاقاً" ،هو الطريقة المعتادة لإلشارة إلى بدء
مع أبرام ميثاقاًَّ ."...
ِ
عالقة ميثاق .نق أر في تكوين  2-1 :17هذه الكلمات" ،أََنا هللا اْلَق ِديرِ .سر أ ِ
َج َع َل
َمامي َوُك ْن َكامالًَ ،فأ ْ
ُ
ُ
ْ َ
َع ْه ِدي َبْيِني َوَبْيَن َك "...في هذا المقطع ،يؤكد هللا أو "يقيم" على العهد الذي قطعه إلبراهيم في تكوين .1٥
أكد هللا لنوح العهد الذي سبق وأن أقيم مع آدم.
نجد هنا التعابير نفسها التي رأيناها في تكوين  18 :6عندما ّ
جعل عهد إبراهيم من شعب إسرائيل اداة هللا الخاصة التي ستأتي بملكوته السماوي إلى األرض.

كانت الخطوة األولى في هذه العملية هي خلق رؤية لألمة عندما وعد إبراهيم بإكثار نسله وبإعطائه أرضاً
ِ
ُع ِطي
تميز عهد إبراهيم بوصفه عهد الوعد .كما نق أر في تكوين َ" ،18 :15ن ْسل َك أ ْ
تكون لنسله .ولهذا السبب ّ
ِ
ير ِجد ".خلقت الوعود
ُك ِثَر َك َك ِث ًا
ض "...وكذلك في تكوين ْ " ،2 :17ج َع َل َع ْه ِدي َبْيِني َوَبْيَن َكَ ،وأ َ
هذ ِه األَْر َ
المقطوعة في هذا العهد رؤية دائمة آلمال إسرائيل كلها كشعب ملكوت هللا.
موسى
بعد الخروج من مصر ،انتقل هللا بإسرائيل إلى مرحلة ثانية من العهد القومي ،العهد مع موسى.

العهد مع موسى كان مرتبطاً بشكل قريب الى عهد ابراهيم ،وتلى العهد اإلبراهيمي .لم َير موسى نفسه أنه
بدأ شيئاً جديداً .على العكس ،فإن موسى كان يحتكم إلى عهد إبراهيم بوصفه األساس الذي يبني عليه

يتوسل فيها موسى إلى هللا نيابة عن األمة في خروج :13 :32
مملكته .استمعوا إلى الطريقة التي ّ
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ِ
ِ ِ
ِ
ُك ِثُر َن ْسَل ُك ْم
ين َحَل ْف َت َل ُه ْم ِبَن ْف ِس َك َوُقْل َت َل ُه ْم :أ َ
يل َع ِب َ
يد َك َّالذ َ
يم َواِ ْس َح َ
اق َواِ ْسَرائ َ
اُ ْذ ُكْر إْبَراه َ
اء ،وأُع ِطي َنسَل ُكم ُك َّل ِ
َكُنجومِ َّ ِ
هذ ِه األَْر ِ
ض َّال ِتي َت َكَّل ْم ُت َعْن َها َفَي ْملِ ُكوَن َها ِإَلى األََبد.
الس َم َ ْ
ُ
ْ ْ
َّ
إن العهد القومي مع موسى كان يعتمد على العهد القومي الذي قطعه هللا إلبراهيم وينسجم معه .في

حول هللا األسباط
خروج  24-19نجد أول تسجيل لدخول هللا في عهد مع إسرائيل من خالل موسى ،عندما ّ
اإلثني عشر ليصبحوا أمة ،وشعباً متحداً سياسياً .كان النظام القانوني وجملة من األنظمة في رأس قائمة

األشياء التي كانت إسرائيل تحتاجها في ذلك الزمان لكي تسـتطيع أن تضبط الحياة في األمة .ولهـذا أعطى

هللا إسرائيل الوصايا العشر وكتاب العهد لكي يكون دليالً لألمة .ولهذا السبب ،يمكن أن ُيدعى عهد موسى
بعهد الشريعة .في الحقيقة ،عندما قبل بنو إسرائيل الدخول في هذا العهد ألزموا أنفسهم بالشريعة اإللهية .نق أر

في خروج :8-7 :19

ِِ ِ ِ ِ
َّ ِ
الر ُّب.
اه ِب َها َّ
َّام ُه ْم ُك َّل هذه اْل َكل َمات َّالتي أ َْو َص ُ
اء ُم َ
َج َ
وسى َوَد َعا ُشُيو َخ الش ْعب َو َو َض َع ُقد َ
ِ
يع َّ
الر ُّب َن ْف َع ُل».
الش ْع ِب َم ًعا َوَقاُلواُ « :ك ُّل َما َت َكَّل َم ِب ِه َّ
َفأ َ
اب َجم ُ
َج َ
شدد على شريعة هللا.
هكذا نرى فإن العهد الثاني مع أمة إسرائيل كان العهد مع موسى ،عهداً ّ
داود
علينا اآلن أن نلتفت إلى العهد الذي أُعطي إلى إسرائيل في أيام الملك داود ،حينها كانت إسرائيل قد

أصبحت إمبراطورية مكتملةَّ .
إن عهد داود هو أيضاً عهد قومي وهو بالتالي يرتبط عن كثب بعهد موسى
الذي سبقه .فكما أوضح سليمان في  2أخبار األيام َّ 16:6
أن وعود الرب لداود كانت تعتمد على إطاعة
لشريعة موسى .ما نق أر هنا:
الر ُّب ِإ ِ ِ
اح َف ْظ لِ َعْب ِد َك َد ُاوَد
اآلن أَُّي َها َّ
ُ
يلْ ،
َو َ
له إ ْسَرائ َ
ِ ِ ِ
ِ
وك
يلِ ،إ ْن َي ُك ْن َبُن َ
َر ُج ٌل َي ْجل ُ
س َعَلى ُكْرس ِي إ ْسَرائ َ
َكما ِسر َت أَْن َت أَم ِ
امي.
َ ْ
َ

أَِبي ما َكَّلم َته ِب ِه َق ِائالً :الَ يع َدم َلك أَم ِ
امي
َ ْ ُ
ُْ ُ َ َ
ِ
ِ
يع ِتي
طُرَق ُه ْم َي ْح َف ُ
ُ
ظو َن َح َّتى َيس ُيروا في َش ِر َ

ال نعرف على وجه التحديد في أية فترة من حياة داود أقام هللا هذا العهد ،ولكن هناك فقرة واحدة في

ط ْع ُت َع ْهًدا
ينص عليه عهد داود .في المزمور  4-3 :89نق أر هذه الكلماتَ " :ق َ
مزمور  89تذكر بوضوح ما ّ
الد ْه ِر أُ َث ِب ُت َن ْسَل َكَ ،وأَْبِني ِإَلى َد ْو ٍر َف َد ْو ٍر ُكْرِسَّي َك»َّ ".
َم َع ُم ْخ َتارِيَ ،حَل ْف ُت لِ َد ُاوَد َعْب ِديِ :إَلى َّ
إن هذا المقطع
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وقانونية العهد القديم
الملكوت ،والعهود،
ّ

يشير إلى َّ
ركز على الملكية في إسرائيل .أو لنكون أكثر تحدبداً ،وعد داود بأن نسله سوف
أن عهد داود ّ
يكون دائماً هو َمن يحكم إسرائيل .عندما أصبح داود ملكاً على شعب هللا ،بارك األمة بأن جعل إسرائيل

تطور الممالك .ولتأمين مستقبل إسرائيل ،وعد هللا باالستقرار الذي
إمبراطورية ،وبذلك قادهم إلى أعلى درجات ّ
يؤمنه حكم الملوك المتتابع؛ أي ساللة حاكمة .نستطيع إذن أن نطلق على عهد داود عهد الملكية في
ّ
إسرائيل.

العهد الجديد
علينا اآلن أن ننظر إلى العهد الذي ساد في المرحلة األخيرة من مملكة هللا :العهد الجديد .تكلم

أنبياء العهد القديم عن عهد جديد سوف يأتي في نهاية مرحلة مملكة هللا .وقد أعلنوا أنه سيكون أعظم من أي

عهد قد سبقه .العهد الجديد مذكور في عدة مواضع في الكتاب المقدس ،ولكن سفر إرميا  31وحزقيال 37
ام َتأ ِْتي،
فقرات هامة جداً .تتكلم اآلية في إرميا  31 :31عن هذا "العهد الجديد" على النحو التاليَ " :ها أََّي ٌ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
يدا ".وفي عدة مناسـبات ،تكلم النبي حزقيال
ول َّ
الر ُّبَ ،وأَ ْق َ
يل َو َم َع َبْيت َي ُهوَذا َع ْهًدا َجد ً
ط ُع َم َع َبْيت إ ْسَرائ َ
َيُق ُ

ط ُع م َع ُه ْم َع ْه َد َسالَ ٍمَ ،فَي ُكو ُن
عن العهد نفسه بوصفه عهد السالم األبدي .كما نق أر في حزقيال َ " 26 :37وأَ ْق َ َ
َم َع ُه ْم َع ْهًدا ُم َؤَّبًدا "...وكما يعرف جميع المسيحيين ،أوضح بولس َّ
أن عهد السالم األبدي هذا قد تحقق في
المسيح .وقد سجل الرسول بولس كلمات الرب يسوع في  1كورنثوس ِ " :25 :11
ْس ِهي اْل َع ْهُد
هذ ِه الكأ
َْ ُ َ
اْلج ِد ُ ِ
اصَن ُعوا ه َذا ُكَّل َما َش ِرْب ُت ْم لِ ِذ ْك ِري".
َ
يد ِب َدميْ .
من خالل هذا العهد الجديد في المسيح حكم هللا مملكته وأدارها في مرحلتها األخيرة ،والتي ندعوها

عصر العهد الجديدَّ .
أن العهد الجديد قد صمم ليحكم شعب هللا في الوقت الذي يكون هللا قد أكمل فيه

أهداف ملكوته .ولهذا السبب ،من األفضل أن نعتبره على أنه عهد اإلنجازَّ .
إن العهد الجديد هو التزام هللا
بتحويل شعبه إلى جنس َمفدي حصل على مغفرة هللا وعلى القوة الكاملة ليخدم هللا بدون تقصير.
فلنستمع لما يقوله إرميا وهو يصف هذا التحول في إرميا 34-31 :31

ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
َج َع ُل
ول َّ
الر ُّبَ ،وأَ ْق َ
يل َو َم َع َبْيت َي ُهوَذا َع ْهًدا َجد ً
يدا ...أ ْ
َها أََّي ٌ
ط ُع َم َع َبْيت إ ْسَارئ َ
ام َتأْتيَ ،يُق ُ
َش ِريع ِتي ِفي َد ِ
لها َو ُه ْم َي ُكوُنو َن لِي َش ْعًباَ .والَ
اخلِ ِه ْم َوأَ ْك ُتُب َها َعَلى ُقُلوبِ ِه ْمَ ،وأ ُ
َكو ُن َل ُه ْم ِإ ً
َ
ِِ
ِ
احب ُه ،وُك ُّل و ِ
ِ
ِ
الر َّب ،أل ََّن ُه ْم ُكَّل ُه ْم
اع ِرُفوا َّ
اح ٍد أ َ
ينْ :
اهَ ،قائل َ
َخ ُ
َ
ُي َعل ُمو َن َب ْعُد ُك ُّل َواح ٍد َص َ َ
ِ
ِ
ِ ِ
يرِهم ِإَلى َك ِب ِ ِ
َص َف ُح َع ْن ِإ ْث ِم ِه ْمَ ،والَ أَ ْذ ُكُر َخ ِطَّي َت ُه ْم
ول َّ
الر ُّب ،ألَني أ ْ
َسَي ْع ِرُفوَنني م ْن َصغ ِ ْ
يره ْمَ ،يُق ُ
َب ْعُد.
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وقانونية العهد القديم
الملكوت ،والعهود،
ّ

كما رأينا في الدرس السابق ،فإن الوصول إلى هذه المرحلة النهائية من ملكوت هللا أتى على ثالث

وخدمته وعمل تالميذه .وهو مستمر في أيامنا
مراحل .تأسست المرحلة األولى بمجيء المسيح إلى العالم
ُ
هذه .وسيتم فقط عندما يأتي المسيح ثانية في األيام األخيرة عند استكمال كل شيء .علينا أن نتذكر هذه

المراحل الثالث ألنها عامل أساسي كي نفهم كيف أقام هللا العهد الجديدَّ .
إن تاثيرات العهد الجديد قد أتت

أيضاً على مراحل ثالثَّ .
إن تحوالت العهد الجديد بدأت تظهر آثارها في مجيء المسيح األول ،وستستمر
على مدى تاريخ الكنيسة المسيحية .ولكن إكتمال الواقع النهائي للعهد الجديد سوف يكون عند مجيء المسيح
الثاني .عندما يأتي ذلك اليوم ،فإن العهد الجديد سوف يكون اإلنجاز الكامل لتاريخ عهود هللا بأكمله.
وسيحقق مقاصد هللا التي أرادها عندما أعطى العهود إلى آدم ،ونوح ،وابراهيم ،وموسى ،وداود.

ديناميكيات العهود
اآلن علينا االنتقال إلى موضوعنا الثالث :ديناميكيات العهود .كيف استطاع كل عهد أن يدير

التفاعل بين هللا وشعبه؟ قبل اإلجابة على هذه األسئلة ،نحن بحاجة لإلشارة لنقطة هامةَّ .
إن بعض الفقرات
أكد عليها .لكن ديناميكيات حياة العهود
تتعامل بطريقة مباشرة مع األوقات التي أقام هللا فيها العهود أو ّ
وركز
شدد عهد آدم على بعض النماذج األساسية التي وضعها هللا في بداية العالم؛ ّ
تتعدى هذه األمورّ .

وشدد عهد موسى على شريعة هللا؛ وسّلط عهد
عهد نوح على استقرار الطبيعة؛ وأبرز عهد إبراهيم الوعد؛ ّ
شدد على تحقيق النبوات.
داود الضوء على مملكة داود؛ َّ
أما العهد الجديد فقد ّ

لكن هذه التوكيدات ليست وصفاً شامالً للحياة في ظل العهد؛ فهي تالمس بعض الجوانب فقط.
لكي نرى صورة كاملة عن ديناميكيات الحياة في ظل العهد ،علينا أن ندرك َّ
أن الحياة في عهد مع هللا
تضمنت أكثر بكثير من هذه التوكيداتَّ .
إن عالقة آدم مع هللا المبنية على العهد ال تخص فقط األمور

األساسية .في زمن نوح ،كان التفاعل بين البشرية وهللا يتضمن أكثر من استقرار الطبيعة .والعالقة مع هللا
في زمن إبراهيم كانت تستلزم أكثر بكثير من الوعد .حكم هللا في أيام موسى وهو ينظر إلى أبعد من
الشريعة .وفي زمن داود كانت صلة هللا مع شعبه تتعدى ساللة داود .والحياة مع هللا في العهد الجديد أكثر

مما يشير إليه التأكيد على تحقيق النبوات.
تعقيداً ّ
ونحن نستكشف الحياة في ظل العهد ،سوف نرى َّ
أن ديناميكية العهود لها ثالثة أبعاد .ديناميكية

الحياة مع هللا في ظل العهد كانت تشمل دوماً إحسان وكرم هللا ،ضرورة الوالء البشري ،والنتائج المترتبة
على الوالء وعدم الوالء .عندما نكشف عن ديناميكية عهود العهد القديم ،سنرى كيف تظهر هذه العناصر
الثالثة في كل واحد من هذه العهود .أوالً ،في العهود العالمية في األزمنة التاريخية األولى .ثانياً ،في
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وقانونية العهد القديم
الملكوت ،والعهود،
ّ

العهود القومية التي أقامها هللا مع إسرائيل في العهد القديم .وثالثاً ،في العهد الجديد الذي في المسيح .دعونا
نرى أوالً العهود العالمية في األزمنة التاريخية األولى.

العهود العالمية
في بدء التاريخ أقام هللا عهداً تأسيسياً مع آدم وآخر الستقرار الطبيعة مع نوح .ولكن الحياة في ظل
هذين العهدين يمكن أن نلخصها بجملة من العناوين هي إحسان هللا وكرمه ،الوالء البشري ،وما يترتب

عليه .سوف نلقي نظرة سريعة على الميثاق مع آدم ثم على الميثاق مع نوح.
آدم

في المقام األول أظهر هللا الكثير من اإلحسان نحو الرجل األول والمرأة األولى ،حتى قبل أن يرتكبا
أعد العالم للبشرية ،بتحويله من الفوضى إلى نظام جميل .ثم أوجد فردوساً رائعاً ووضع آدم وحواء
الخطيةّ .
أعدت أعمال الشفقة واللطف هذه الطريق لتدبير العهود األول بين هللا
داخله ،وأعطاهما كافة االمتيازاتّ .
والجنس البشري.

وفي المقام الثاني ،فإن العهد مع آدم كان يتطلب أيضاً الوالء البشري .باإلضافة لذلك كان يتطلب

من آدم وحواء أن يكونا على صورة هللا ومثاله .امتحن هللا طاعتهما بشجرة معرفة الخير والشر .كما وأوصى
الر ُّب ِ
َما
آد َم َق ِائالًِ « :م ْن َج ِم ِ
في سفر التكوين َ " ،17-16 :2وأ َْو َصى َّ
يع َش َج ِر اْل َجَّن ِة َتأ ُْك ُل أَ ْكالًَ ،وأ َّ
له َ
اإل ُ
َش َجَرُة م ْع ِرَف ِة اْل َخْي ِر َو َّ
الش ِر َفالَ َتأ ُْك ْل ِمْن َها ".كان الوالء البشري مطلوباً للحياة في ظل العهد في زمن عهد آدم.
َ
وفي المقام الثالث ،كانت هناك عواقب لوالء آدم وحواء أو عصيانهما .قال هللا آلدم وحواء بوضوح

المحرمة .كما قال هللا لهما في سفر التكوين ،17 :2
تام أنهما سوف يعانيان من نتائج اللعنة إذا أكال الثمرة
َّ
وت ".وهذا يعني ضمناً ،أنه لو كان آدم وحواء قد اجتا از االمتحان بنجاح ،لكان
"أل ََّن َك َي ْوَم َتأ ُْك ُل ِمْن َها َم ْوًتا َت ُم ُ
الرب قد باركهما وهما يخدمانه ويبسطان ملكوته .إذن ،فإن عالقة آدم مع هللا القائمة على العهد كانت تشتمل
كذلك على عواقب الوالء أو العصيان .إذاًَّ ،
إن ما كان صحيحاً بالنسبة آلدم وحواء ينطبق على ذريتهما

أيضاً .ظّلت الحياة مع هللا تشتمل على اإلحسان اإللهي ،والوالء اإلنساني ،والعواقب التي تتلي.
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نوح
أعد أحسان هللا
كانت عالقة هللا مع نوح وذرّيته أيضاً على أساس ديناميكية العهود الثالثة .أوالًّ ،
الر ِب ".أظهر هللا
وح َف َو َج َد ِن ْع َم ًة ِفي َعْيَن ِي َّ
الطريق أمام عهد نوح .كما نق أر في سفر التكوين َ " .8 :6وأ َّ
َما ُن ٌ

الكثير من الرأفة تجاه نوح وعائلته .ثانياً ،طلب هللا الوالء من نوح .أمره بأن يبني الفلك ويجمع الحيوانات.
اسمعوا كم َّ
أن العهد الذي أقامه هللا مع نوح قريب الصلة بمسؤولية نوح في تكوين  .19-18 :6نق أر في تلك
لكن أ ُِقيم عه ِدي معكَ ،ف َت ْد ُخل اْلُفْلك أَْنت وبُنوك وام أرَُتك وِنس ِ
ِ
يك َم َع َكَ .و ِم ْن ُك ِل َح ٍي ِم ْن ُك ِل
اء َبن َ
َََ
الفقرةَ " :و ْ ُ َ ْ
َ َ َ َ َ َ َْ َ َ َ ُ
ُ
ِ
كرر ذكر مسؤولية نوح في إتمام الدور اإلنساني لصورة هللا.
ذي َج َسدٍ ،ا ْثَنْي ِن "...حتى بعد الطوفان ،فإن هللا ّ
ِ
من بين أشياء أخرى ،قال هللا في تكوين َ " :7 :9فأَ ْث ِمُروا أَْن ُت ْم َوا ْك ُثُروا َوَت َواَلُدوا ِفي األَْر ِ
يها".
ض َوَت َكا َثُروا ف َ
كان على نوح ومن يمّثلهم أن يكونوا أوفياء هلل.

ثالثاً ،كانت هناك نتائج لتصرفات البشر التي تتصف بالوالء أو العصيان في زمن نوح .كان هللا

مستقر .كما تق أر في تكوين :21-20 :8
راضياً عن تضحية نوح بعد الطوفان وباركه بعالم
ّ

الطي ِ َّ ِ
َّ ِ
ِ
وبَنى ُنوح م ْذبحا لِ َّلر ِب .وأ َ ِ
ُّ
َص َع َد
ٌ َ ًَ
َخ َذ م ْن ُك ِل اْلَب َهائمِ الطاهَرِة َو ِم ْن ُك ِل ُ
ََ
ور الطاهَرِة َوأ ْ
َ
ِ
الر َضا .وَقال َّ ِ
الر ُّب َرِائ َح َة ِ
ود أَْل َع ُن
ُم ْحَرَق ٍ
ات َعَلى اْل َم ْذَب ِحَ ،ف َتَن َّس َم َّ
َع ُ
الر ُّب في َقْل ِبه« :الَ أ ُ
َ َ
ِِ
ِ
اإل ْنس ِ ِ
ِ
َج ِل ِ
اإل ْن َس ِ
ود
ان ،أل َّ
األَْر َ
َع ُ
ض أَْي ًضا م ْن أ ْ
ان ش ِر ٌير ُمْن ُذ َح َدا َثتهَ .والَ أ ُ
َن َت َص ُّوَر َقْلب ِ َ
أَي ًضا أ ِ
يت ُك َّل َح ٍي َك َما َف َعْل ُت.
ُم ُ
ْ
في الوقت نفسه ،فإن عصيان هللا كان سيتسبب باستنزال لعنات شديدة .مثال على ذلك ،في تكوين

 .6:9ذكر هللا اللعنة التي ستصيب القتلة" .سافك دم اإلنسان باإلنسان ُيسفك دمه"َّ .
إن الديناميكيات الثالث
استمرت أيضاً حتى ساللة نوح.
للحياة في ظل العهد
ّ

العهود القومية
َّ
إن ما كان صواباً بالنسبة للعهود العالمية في العصر األول هو صحيح بالنسبة للعهود القومية التي

أقامها هللا مع إسرائيل.
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ابراهيم
َّ
إن العهد اإلبراهيمي يشدد على الوعد ،والعهد الموسوي يسلط الضوء على الشريعة ،وعهد داود

بإب ارزه استمرارية ساللته ،كلهم كانوا على نمط معاهدة الملك–الخادمَّ .
إن ديناميكية اإلحسان اإللهي ،والوالء

البشري ،ونتائجه كانت موجودة في كل مرحلة من مراحل العهود اإللهية .مرة أخرى ،سوف ننظر إلى كل
واحد من هذه العهود بترتيب ظهورهم :أوالً إبراهيم ،ثانياً موسى ،وثالثاً داودَّ .
أكد على الوعد،
إن عهد إبراهيم ّ
ولكن ديناميكية العهود الثالثة كانت سارية المفعول في ذلك الوقت.
ِ
يم ًة
َج َعَل َك أ َّ
أوالً ،أظهر هللا إحسانه إلبراهيم .لنأخذ تكوين  2 :12حيث قال الربَ " :فأ ْ
ُم ًة َعظ َ
وأُب ِارَكك وأ ِ
خطيته،
اس َم َكَ ،وَت ُكو َن َبَرَكةً ".أظهر هللا رحمته إلبراهيم خالل حياته كلها ،بمسامحته على
ََ َ َ َ
ّ
ُعظ َم ْ

بار ،وبحمايته من األخطار .ثانياً ،طلب الرب الوالء من إبراهيم .كما نق أر في سفر التكوين :12
معتب اًر إياه ّاً
ِ
ِ
ِ
يك ِإَلى األَْر ِ
ض َّال ِتي
ال َّ
ام« :ا ْذ َه ْب م ْن أَْرض َك َو ِم ْن َع ِش َيرِت َك َو ِم ْن َبْيت أَِب َ
 1أمره هللا قائالًَ " :وَق َ
الر ُّب ألَْبَر َ
يك ".أراد الرب من إبراهيم أن يترك موطنه وأسرته ويذهب إلى أرض لم يرها من قبل أبداً .استمعوا إلى ما
أ ُِر َ
هللا اْلَق ِد ُيرِ .سْر
يذكر إبراهيم بضرورة الوالء عندما ّ
قاله الرب وهو ّ
أكد على عهدهُ في تكوين " :2-1 :17أََنا ُ
ِ
أ ِ
ير ِجدا»َّ ".
إن عالقة عهد إبراهيم باهلل لم تكن كلها
ُك ِثَر َك َك ِث ًا
َج َع َل َع ْه ِدي َبْيِني َوَبْيَن َكَ ،وأ َ
َمامي َوُك ْن َكامالًَ ،فأ ْ
َ
وعدية؛ طلب هللا من إبراهيم طاعة مخلصة.

ثالثاً ،أوضح الرب أيضاً أنه ستكون هناك نتائج لوالء إبراهيم أو عدم والئه .استمعوا مرة أخرى لطلب
امي وُك ْن َك ِ
هللا من إبراهيم أن يكون مطيعاً مخلصاً في تكوين " :2-1 :17أََنا هللا اْلَق ِديرِ .سر أَم ِ
امالً،
َ
ُ
ُ
ْ َ
صرح هللا بوضوح َّ
أن إكثار ساللة إبراهيم سيكون نتيجة
ُك ِثَر َك َك ِث ًا
َج َع َل َع ْه ِدي َبْيِني َوَبْيَن َكَ ،وأ َ
َفأ ْ
ير ِجدا»ّ ".
والئه .وفي المقابل قال هللا أيضاً َّ
أن العصيان سوف ينتج عنه لعنات قاسية .فلنستمع لما قاله إلبراهيم في

تكوين :14-10 :17

ظوَن ُه َبْيِني َوَبْيَن ُك ْمَ ،وَبْي َن َن ْسلِ َك ِم ْن َب ْع ِد َكُ :ي ْخ َت ُن ِمْن ُك ْم ُك ُّل َذ َك ٍر...
ه َذا ُه َو َع ْه ِدي َّال ِذي َت ْح َف ُ
َما َّ
ط ُع ِتْل َك َّ
س ِم ْن َش ْع ِب َهاِ .إَّن ُه َق ْد َن َك َث
الذ َكُر األ ْ
ف َّال ِذي الَ ُي ْخ َت ُن ِفي َل ْحمِ ُغْرَل ِت ِه َف ُت ْق َ
َوأ َّ
َغَل ُ
الن ْف ُ
َع ْه ِدي.
الحياة.

َّ
إن من لم ُيختن من بين رجال إسرائيل سيعاني من لعنة قطعه من شعبه ،واستبعاده من بركات عهد
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موسى
تظهر ديناميكية العهود الثالثة أيضاً في العهد التالي مع موسى .العهد الثاني مع أمة إسرائيل كان
يشدد على شريعة هللا ،ولكنه سيكون خطأً جسيماً لو
العهد مع موسى .كما سبق وأن رأينا ،فإن هذا العهد ّ

فكرنا َّ
أن ديناميكيات العهود األخرى كانت غير موجودة زمن عهد موسى .لنوضح لكم بالمثال وجود جميع
ّ
ديناميكيات العهود في عهد موسى ،دعونا نلقي نظرة سريعة على ركيزة هذا العهد ،الوصايا العشر.

َّ
إن الكرم اإللهي يظهر جلياً في الوصايا العشر في المقدمة التي تسبق شريعة هللا .في خروج :20
ض ِم ْصَر ِم ْن َبْي ِت اْل ُعُب ِ
َخَر َج َك ِم ْن أَْر ِ
ودَّي ِةَّ ".
إن عهد موسى لم يكن عهد أعمال؛ كان
" 2أََنا َّ
له َك َّال ِذي أ ْ
الر ُّب ِإ ُ
عهد رحمة ونعمة .ومع ذلك ،فقد أوضحت الوصايا العشر بشكل ال لبس فيه َّ
أن هللا طلب الوالء من شعبه،
ُخرى أَم ِ
ِ
امي ".النعمة اإللهية لم تتعارض
كما جاء في الوصية األولى في خروج " 3 :20الَ َي ُك ْن َل َك آل َه ٌة أ ْ َ َ
مع الوفاء البشري؛ بل على األصح فهي قد ساعدت وقادت إلى طلب الوفاء .وأبعد من ذلك ،فإن الوصايا

العشر تتحدث عن نتائج الوالء وعدم الوالء في خروج 6-4 :20

السم ِ
ِ ِ
اء ...الَ َت ْس ُج ْد َل ُه َّن َوالَ َت ْعُب ْد ُه َّن،
الَ َت ْصَن ْع َل َك ِت ْم َثاالً َمْن ُح ً
وتاَ ،والَ ُص َ
ورًة َما م َّما في َّ َ
له َغيور ،أَ ْف َت ِقُد ُذُنوب اآلب ِ
يل َّ
اء ِفي األَْبَنا ِء ِفي اْل ِج ِ
ابع ِم ْن
الر ِ
الثالِ ِث َو َّ
أل َِني أََنا َّ
له َك ِإ ٌ ُ ٌ
َ َ
الر َّب ِإ َ
ِِ
مب ِغ ِضي ،وأَصَنع ِإحساًنا ِإَلى أُُل ٍ ِ
ِِ
اي.
ُ ْ َّ َ ْ ُ ْ َ
وف م ْن ُمحب َّي َو َحافظي َو َص َاي َ
داود
َّ
إن ديناميكية العهود التي تظهر في الوصايا العشر امتدت إلى كل نواحي الحياة بدءاً من زمن
أكد على َّ
موسى وحتى عهد داود الذي تالهَّ .
أن هللا
إن العهد األخير مع إسرائيل في العهد القديم ،عهد داودّ ،
كان يقيم ملكية دائمة ليحكم شعب إسرائيل .ومع ذلك ،عندما ننظر إلى الصورة األوسع ،يصبح واضحاً َّ
أن

هبة الملكية إلسرائيل تندرج في سياق اإلحسان اإللهي ،والوفاء اإلنساني ،والنتائج .فلنستمع إلى الطريقة التي
ط ْع ُت َع ْهًدا َم َع ُم ْخ َتارِيَ ،حَل ْف ُت لِ َد ُاوَد
يأتي فيها ذكر إحسان هللا تجاه داود في المزمور َ " :4-3 :89ق َ
َعْب ِديِ :إَلى َّ
الد ْه ِر أُ َث ِب ُت َن ْسَل َكَ ،وأَْبِني ِإَلى َد ْو ٍر َف َد ْو ٍر ُكْرِسَّي َك".

هذه اآليات تعكس االحسان الذي اظهروهُ هللا إلى داود .اختار هللا داود وأقامه هو ونسله من بعده
كساللة حاكمة على بني إسرائيل إلى األبد .ولكن هللا كان يطلب الوالء أيضاً ،ويهدد بعواقب عدم الوالء.
فلنستمع إلى مزمور ِ" :32-30 :89إ ْن َترك بُنوه َش ِريع ِتي وَلم يسُل ُكوا ِبأَح َك ِ
امي ...أَ ْف َت ِقُد ِب َع ًصا َم ْع ِصَي َت ُه ْم،
ْ
ََ َ ُ
َ َ ْ َْ
ات ِإ ْث َم ُه ْم".
َو ِب َضَرَب ٍ
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سيتعاقب نسل داود بقسوة إذا ترك شريعة هللا .ولكن األوفياء منهم فسوف ينالون بركات عظيمة .منذ

أيام داود حتى نهاية العهد القديم ،استمرت ديناميكيات العهود في طبع عهد الحياة بطابعها .ولذلك فإن
ديناميكيات العهود الثالث تظهر في كل فترة تاريخية من فترات العهود لبني إسرائيل في العهد القديم.

العهد الجديد
اآلن نحن مستعدون لننتقل إلى العهد الجديد ،عهد تحقيق النبواتَّ .
إن عهد العهد القديم قد بلغت
منتهاها من خالل عمل المسيح بتثنبيته للعهد الجديد .ومع ذلك ،فإن الديناميكيات األساسية لعهود الكتاب

المقدس واضحة في عهد المسيح الجديد .يتضمن العهد الجديد ،في المقام األول اإلحسان اإللهي .وعد هللا
ِ
َص َف ُح
بإظهار لطفه العظيم تجاه شعبه المنفي وهو يقيم العهد الجديد ،كما نق أر في إرميا " :34 :31ألَني أ ْ
َع ْن ِإ ْث ِم ِه ْمَ ،والَ أَ ْذ ُكُر َخ ِطَّي َت ُه ْم َب ْعُد".

العهد الجديد ُيبرز بشكل واضح رحمة هللا ورفقه .وفي الوقت نفسه ،فإن الوالء اإلنساني هو أحد
العوامل في الميثاق الجديد .لم يعد هللا بالتخّلص من شرائعه .على العكس من ذلك ،فقد طالب بالوالء .ولكن
َجعل َش ِريع ِتي ِفي َد ِ
اخِل ِه ْم َوأَ ْك ُتُب َها َعَلى ُقُلوبِ ِه ْم "...تعلمنا هذه اآلية
َ
هللا أيضاً قد وعد في أرميا " :33 :31أ ْ َ ُ
َّ
أن هللا سوف يهب شعبه محبة لشريعته وبذلك يطيعونه بصدق .وأخي اًر ،فإن نتائح الوالء واضحة أيضاً.
لها َو ُه ْم َي ُكوُنو َن لِي َش ْعًبا".
يستمر أرميا قائالً َ " :٣٣ :٣1وأ ُ
َكو ُن َل ُه ْم ِإ ً
تؤكد هذه الصيغة على َّ
أن هللا سوف يأتي لشعبه ببركات عظيمة ألنهم سيحافظون على إلتزامهم بهذا

الميثاق .علينا أن نتذكر دوماً َّ
حيز التطبيق على مراحل ثالث .تأسس في مجيء
أن العهد الجديد قد دخل ّ
المسيح األول وعمل تالميذه؛ وعلى مدى تاريخ الكنيسة استمر في اإلثمار بأشكال متعددة من خالل قوة
المسيح الفاعلة في الكنيسة؛ وسوف يكمل العهد الجديد عندما يأتي المسيح بمجده عند انتهاء األزمنة.

يعص يوماً
أوالً ،تأسس العهد الجديد ألن المسيح كان مخلصاً لجميع مطالب الميثاق .منذ والدته لم َ
أباه السماوي .وأكثر من ذلك ،ألن المسيح مات على الصليب تكفي اًر عن خطايا شعبهَّ ،
فإن ّبره ُيحسب لكل

الذين وضعوا إيمانهم به لخالصهم .كما كتب كاتب الرسالة إلى العبرانيين في عبرانيين :14-12 :10
احد ًة ،جَلس ِإَلى األَب ِد عن ي ِم ِ ِ
ان و ِ
ِ
اح ٍد َق ْد أَ ْك َم َل
َما ه َذا َفَب ْع َد َما َقَّد َم َع ِن اْل َخ َ
" َوأ َّ
ط َايا َذ ِب َ
َ َْ َ
ين هللا ...أل ََّن ُه ِبُقْرَب ٍ َ
يح ًة َو َ َ َ
ِ
ين ".بسبب هذه الذبيحة ،فإن العهد الجديد قد ابتدأ .كما ُكتب في عبرانيين  12 :9و:15
ِإَلى األََبد اْل ُمَقَّد ِس َ
ِ
ِ
" َد َخل (المسيح) مَّرًة و ِ
اح َد ًة ِإَلى األَ ْق َد ِ
يد"...
ط َع ْه ٍد َج ِد ٍ
َج ِل ه َذا ُه َو َو ِسي ُ
اء أََبدياَ ...وأل ْ
َ َ
اسَ ،ف َو َج َد ف َد ً
َ
تد ّخل هللا في التاريخ ليرسي دعائم العهد الجديد بإرساله ابنه ليحافظ على تفاصيل شريعة هللا وليقدم
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وقانونية العهد القديم
الملكوت ،والعهود،
ّ

نفسه ذبيحة كاملة تامة عن الخطية .أتت ذبيحته بالغفران األبدي لكل الذين يضعون إيمانهم به لخالصهم.

بالرغم من أهمية عمل المسيح الخالصي في مجيئه األول ،فالخالص العظيم في العهد الجديد يعتمد أيضاً

على استمرارية عمل المسيح كوسيط للعهد الجديد .يوماً بعد يوم يتشّفع المسيح لشعبه أمام عرش أبيه في
السماء .يشير كاتب الرسالة إلى العبرانيين إلى هذه الحقيقة .في عبرانيين  25-24 :7كتب هذه العبارات:
ِ
وت الَ ي ُزولَ .ف ِم ْن َث َّم ي ْق ِدر أ ْ ِ
َما ه َذا َف ِم ْن أ ْ ِ
ِ
ص أَْي ًضا
َوأ َّ
َن ُي َخل َ
َ ُ
َجل أََّن ُه َيْبَقى إَلى األََبدَ ،ل ُه َك َهُن ٌ َ ُ
التمامِ َّال ِذين ي َتَقَّدمو َن ِب ِه ِإَلى ِ
ِ
ين لَِي ْش َف َع ِفي ِه ْم.
هللاِ ،إ ْذ ُه َو َح ٌّي ِفي ُك ِل ِح ٍ
َ َ ُ
إَلى َّ َ
بإمكاننا أن نتيقن أننا سوف نتمكن من اجتياز البالء والمشقات التي نواجهها اآلن ،ألن المسيح يملك

ويتمم وعود العهد الجديد .كما
ويشفع فينا .وأخي اًر ،بإمكاننا أن نثق بأنه سيعود يوماً ّ
ِ
يح أَْي ًضاَ ،ب ْع َد َما ُق ِد َم َمَّرًة لِ َكي َي ْح ِم َل
العبرانيين في عبرانيين َ " :28 :٩
هك َذا اْل َمس ُ
ْ
َث ِاني ًة ِبالَ َخ ِطَّي ٍة لِْل َخالَ ِ ِ ِ
ين َيْن َت ِظُروَن ُه".
ص لَّلذ َ
َ

يشرح كاتب الرسالة إلى
ط َايا َك ِث ِ
ينَ ،سَي ْظ َهُر
َخ َ
ير َ

عندما يأتي ذلك اليوم ،سيتلقى كل إنسان آمن بالمسيح هبة الحياة األبدية في مملكة اآلب األزلية،

بفردوس جديد وأرض جديدة .عندما نق أر عن العهود في الكتاب المقدس من الحكمة أن نتذكر التأكيد على

خصوصية زمن كل عهد من هذه العهود ،ولكن علينا أيضاً أن ال ننسى َّ
أن كل عهد منها يشتمل على
سلسلة ديناميكية العهود كلها.

شعب العهد
اآلن ،علينا أن ننتقل إلى موضوعنا األخير :شعب العهودَ .من كان شعب عهود هللا؟ َمن هم الذين
ومن استُبعدوا منها؟ كيف كانت صلة هذه الشعوب على اختالفها بديناميكية عهود
كانت العهود اإللهية لهم َ
هللا؟ لإلجابة على هذه األسئلة سنتطرق إلى مسألتين :أوالً ،أقسام البشرية؛ وثانياً ،تطبيق ديناميكية العهود
على هذه التقسيمات .لننظر أوالً إلى طريقة تقسيم الجنس البشري.

أقسام البشرية

لسوء الحظ هناك الكثير من الغموض وااللتباس حول شعب العهود في أيامنا هذه .بشكل رئيسي،

يعتقد اإلنجيليون أنه يوجد نوعان من الشعوب في العالم :المؤمنون وغير المؤمنين ،المخّلصون وغير

المخّلصين .ال يوجد خطأ ما في هذه التصنيفات األساسية؛ يتردد هذا الرأي في الكتاب المقدس مرات عديدة.

ولكن المشاكل تبرز عندما يعتقد كثير من اإلنجيليين هكذا؛ كل َمن نال الخالص هو في ظل العهد مع هللا،
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وقانونية العهد القديم
الملكوت ،والعهود،
ّ

ينل الخالص هو خارج هذا العهد .لكي نعثر على طريقة تفكير مالئمة أكثر بالنسبة ألقسام
وكل َمن لم ْ
الجنس البشري ،سننظر في موضوعين .أوالً ،تقسيم الشعب داخل العهود اإللهية ،وثانياً تقسيم هؤالء

المشمولين بالعهود اإللهية والمستبعدين منها.
داخل العهد

في المقام األول ،علينا أن ندرك َّ
أن انقسام مهم من الناس يظهر في كل عهد من الكتاب المقدس.

كل عهد من عهود العهد القديم كان يضم المؤمنين وغير المؤمنين .ليس صعباً أن نرى هذا في عهود آدم
ونوحَّ .
إن المبادئ األساسية الموجودة في عهد آدم تنطبق على من له إيمان يخلصه ومن ليس له هذا
اإليمان .والوعد باستقرار الطبيعة في عهد نوح ينطبق على المؤمنين وغير المؤمنين .وهكذا فإنه في تاريخ

البشرية األول ،كان هناك مؤمنون حقيقيون وغير مؤمنين أيضاً دخلوا في عهد مع هللا .إذاً ،أثناء العصور
التاريخية األولى ،كان هناك مؤمنون وغير مؤمنين أيضاً في عهد مع هللا.
اآلن ،هناك وضع مشابه بالنسبة للعهود الوطنية مع إبراهيم ،وموسى ،وداود .كل واحد من هذه
العهود كان يضم مؤمنين وغير مؤمنين .وضمن األمة بكاملها ،كشعب هللا في العهد ،هناك فقط َّقلة آمنت
إيماناً حقيقياً وهي َّ
مخلصة أبدياً من خطاياها .إذاًَّ ،
إن عهود أمة إسرائيل كانت تضم المؤمنين وغير
حد بعيد بشعب العهود
المؤمنين .في هذا السياق ،فإن شعب العهود القومية مع إسرائيل كان يبدو شبيهاً إلى ّ
العالمية مع آدم ونوح .عندما ننظر اآلن إلى شعب العهد انطالقاً من نظرتنا إلى العهد الجديد ،تبرز تعقيدات
أخرى .كإن وعد العهد الجديد ،في مرحلة ما ،يستوجب أن يكون كل من دخل فيه مؤمناً حقيقياً .فلنسمع

يؤكد على هذه الحقيقة ،أرميا :34 :31
إلى إرميا وهو ّ
اح ٍد ص ِ
والَ يعلِمو َن بعُد ُك ُّل و ِ
احَب ُهَ ،وُك ُّل
َْ
َ
َ
َ َُ ُ
ِ
ِ
ِ
يرِهم ِإَلى َك ِب ِ ِ
ول
َسَي ْع ِرُفوَنني م ْن َصغ ِ ْ
يره ْمَ ،يُق ُ
َب ْعُد.

ِِ
وِ
الر َّب ،أل ََّن ُه ْم ُكَّل ُه ْم
اع ِرُفوا َّ
اح ٍد أ َ
ينْ :
اهَ ،قائل َ
َخ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
َص َف ُح َع ْن ِإ ْثم ِه ْمَ ،والَ أَ ْذ ُكُر َخطَّي َت ُه ْم
َّ
الر ُّب ،ألَني أ ْ

إن الرجاء الذي أعطانا إياه العهد الجديد ،هو َّ
َّ
أن شعب هللا سيكون مفدياً تماماً من الخطيئة ،كل من
أن هذا هو مصير العهد الجديد ،علينا أن نتذكر ثانية َّ
يعرف الرب دون استثناء .ولكن في حين َّ
أن العهد
الجديد قد كمل على ثالث مراحل .بدأ عند مجيء المسيح األول؛ وهو يستمر اليوم في الكنيسة؛ وسيصل

إلى تمامه عندما يعود المسيح بمجده.
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الملكوت ،والعهود،
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الدرس الثالث :العهود اإللهية

بالنتيجة ،سيكون هناك مؤمنون وغير مؤمنين في العهد الجديد حتى عودة المسيح ليحقق الخالص
ونساء مارسوا اإليمان الخالصي في المسيح.
الكامل .فمن ناحية أولى ،فإن شعب العهد الجديد يشمل رجاالً
ً
مبررون أبدياً بدمه .ومن
سواء أكانوا يهوداً أم أمميين ،فإنهم مؤمنون حقيقيون قد اشتراهم المسيح بدمه وهم ّ
ناحية أخرىَّ ،
إن شعب العهد الجديد يتألف أيضاً من يهود وأمميين ليسوا مؤمنين حقيقيين ،ولكنهم حصلوا
على قدر من بركات العهد الجديد على الرغم من أنهم ليسوا َّ
مخلصين باإليمان .لنستمع إلى ما يقوله الرسول
يوحنا عن غير المؤمنين في الكنيسة في 1يوحنا ِ " :19 :2مَّنا َخرجواِ ،
لكَّن ُه ْم َل ْم َي ُكوُنوا ِمَّنا ،أل ََّن ُه ْم َل ْو َكاُنوا
َُ
ِ
ِ
ِ ِ
يع ُه ْم ِمَّنا".
مَّنا َلَبُقوا َم َعَنا .لك ْن لُي ْظ َهُروا أََّن ُه ْم َلْي ُسوا َجم ُ
يتكلم الرسول هنا عن األشخاص الذين يتخّلون عن اإليمان المسيحي .يقول ما معناه "كانوا َّ
منا" أي

أنهم كانوا جزءاً من الكنيسة المسيحية .ولكنه يقول أيضاً أنهم بتخلّيهم عن إيمانهم ،أظهروا بوضوح "أنهم
ليسوا َّ
منا ".أي أنهم لم يكونوا مؤمنين حقيقيين .ندرك جميعاً َّ
أن جداول أعضاء الكنائس تضم أشخاصاً
نميزهم عن بعضهم ،فإن العهد
َّ
مبررين من الخطيئة .ومع أننا ال نستطيع دائماً أن ّ
مبررين وآخرين غير ّ
الجديد يعلمنا بوضوح أنه حتى مجيء المسيح الثاني ،سيظل هناك مؤمنون حقيقيون وغير مؤمنين في

الكنيسة ،أي جماعة العهد الجديد.
داخل وخارج العهد

في المقام الثاني ،يجب أن نتعرف على التقسيم الهام بين الشعوب داخل بعض العهود والتي هي

خارجها .ندرك اآلن َّ
ستبعد أحد من األمور
أن الجميع كانوا مشمولين بالعهد العالمي مع آدم ونوح .لم ُي َ
التأسيسية واالستقرار الطبيعي اللذين في تلك العهود .ولكن الحالة تغيرت بالنسبة للبشرية عندما اختار هللا

إسرائيل كشعبه الخاص .سبق وأن رأينا َّ
أن العهود مع إبراهيم وموسى وداود كانت تشمل المؤمنين وغير
المؤمنين .ولكن هذه العهود قد أُقيمت ،انتقائياً ،مع بني إس ارئيل ومع بعض األمميين الذين استوعبتهم أمة
أن الشعوب األممية كانت مستبعدة من تلك العهود .ومن المؤكد َّ
إسرائيل .هذا يعني بشكل رئيسي َّ
أن كل
الناس بمن فيهم األمميين هم شعب العهود العالمية ،ولكن األمميين لم تشملهم العهود القومية الخاصة التي

أقيمت مع إسرائيل.

اس تمعوا للطريقة التي يصف فيها بولس الرسول األمميين في أفسس قبل أن يصبحوا مؤمنين .كتب
ِِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اء َع ْن ُع ُهوِد
َجَن ِبِي َ
يح ،أ ْ
في أفسس " :12 :2أََّن ُك ْم ُكْن ُت ْم في ذل َك اْل َوْقت ِبُدو ِن َمس ٍ
يلَ ،و ُغَرَب َ
ين َع ْن َر َع ِوَّية إ ْسَرائ َ
ِِ
اء َل ُك ْمَ ،و ِبالَ إِل ٍه ِفي اْل َعاَلمِ ".الشعوب التي كانت خارج العهود القومية مع إسرائيل كانت شعوباً
اْل َم ْوعد ،الَ َر َج َ
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وقانونية العهد القديم
الملكوت ،والعهود،
ّ

دون إله دون رجاء .وهكذا في الوقت الذي نصل فيه إلى العهود القومية ،هناك في الواقع ثالثة أنواع من
الناس في العالم :هؤالء الذين كانوا داخل عهود إسرائيـل مع هللا بصفتهم مؤمنين حقيقيـين ،واولئك الذين كانوا

داخل عهود بني إسرائيل مع هللا وهم غير مؤمنين .والنوع الثالث هم الذين كانوا خارج العهود مع إسرائيل.

الحاالت الثالث نفسها تصدق أيضاً على العهد الجديد .كما سبق وأن رأينا ،يوجد في العهد الجديد

مؤمنون وغير مؤمنين .ولكن باإلضافة لهذين النوعين من الناس في العهد الجديد ،يجب أن نضيف فئة

ثالثة ،الرجال والنساء الذين يرفضون اإلنجيل ،اسـتبعدوا من العهد الجديد .بينما أثـناء فترة العهد القديم من
تـاريخ إسرائيل الوطني ،كان األمميون بشكل رئيسي خارج العهد .ولكن طالما َّ
أن المسيح قد جاء ،فإن الذيـن

خارج العهد الجديد يشملون اليهود واألمم الذين ال عالقة لهم بالمسيح أو بكنيسته.

وهكذا نرى َّ
أن العهود العالمية تشمل جميع الشعوب .لكن العهود القومية استبعدت الغالبية العظمى

من األمميين ،ولكنها كانت تـشمل المؤمنين وغير المؤمنين داخل إسرائيل .وحتى عودة المسيح فإن العهد

الجديد يستبعد اليهود واألمم الذين ال عالقة لهم باإليمان المسيحي ،لكنه يشمل أيضاً اليهود واألمم معاً الذين
فيهم المؤمنون وغير المؤمنين.

تطبيقات الديناميكيات
طبقت ديناميكيات العهود–الفضل اإللهي،
نحن اآلن على استعداد
للتطرق إلى قضية أخرى .كيف ّ
ّ
الوالء البشري ،وعواقب الوالء والعصيان-على هذه المجموعات المتنوعة؟ ونحن نق أر العهد القديم ساعين إلى

فهم معانيه األصلية وكيفية تطبيقها في حياتنا ،من المهم أن نتذكر َّ
أن اإلسرائيليين في العهد القديم الذين

ق أروا أوالً العهد القديم ونحن المسيحيون الذين نقرؤه اآلن ،تواجهنا تقسيمات الجنس البشري الثالثية نفسها:
كنا نأمل في
هؤالء الذين هم خارج العهد ،غير المؤمنين في العهد ،والمؤمنون داخل العهد .هذا يعني أننا إذا ّ
أن نربط المعنى األصلي بأيامنا هذه ،علينا دائماً أن نفكر على أساس وجود هذه الفئات الثالث من الناس.
غير المؤمنين المستبعدين
أوالً ،علينا أن نأخذ باعتبارنا غير المؤمنين المستبعدين من العهود القومية ومن العهد الجديد؛ ثانياً،

غير المؤمنين في العهود القومية وغير المؤمنين في العهد الجديد؛ وثالثاً ،أن نأخذ باعتبارنا المؤمنين
الحقيقيين في العهود القومية والمؤمنين الحقيقيين في العهد الجديد .دعونا نرى أوالً كيف تنطبق ديناميكيات
العهد على غير المؤمنين المستبعدين من العهود .مع َّ
أن غير المؤمنين يعيشون في الواقع كشعوب هالكة
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فإنهم يشتركون في ديناميكيات العهود العالمية .في المقام األول ،يختبر غير المؤمنين جميعهم إحسان هللا

ق َش ْم َس ُه َعَلى
من خالل الرحمة التي يبديها نحو كل الشعوب .كما قال يسوع في متى َ " :4٥ :٥فِإَّن ُه ُي ْش ِر ُ
الصالِ ِحين ،ويم ِطر عَلى األَبر ِار و َّ ِ ِ
ين ".غالباً ما ندعو هذه البركات "النعمة المشتركة" ألنها
َشَر ِار َو َّ
األ ْ
الظالم َ
َ َُْ ُ َ
َْ َ
ليست رحمة تخّلص لكنها نعمة لكل البشر.
في المقام الثاني ،حتى غير المؤمنين الذين هم خارج العهود القومية والعهد الجديد مجبرون على أن

يكونوا أوفياء لخالـقهمَّ .
إن العديد من غير المؤمنين من خارج العهود الحصرية ،لديهم على أالقل بعض
المعرفة عن اإلعالن الخاص الذي أعطي إلى بني إسرائيل والكنيسة .ولكن أكثر مما سبق ،فإنه حتى هؤالء

الذين ال يملكون معرفة واضحة عن أي من تعاليم العهد القديم أو العهد الجديد لديهم إدراك أساسي عن
ورِة ُترَى ُمْن ُذ
اإلعالن العام أو الطبيعي .وكما قال بولس الرسول في رومية " :20 :1أل َّ
ورُه َغْيَر اْل َمْن ُ
ظ َ
ُم َ
َن أ ُ
َخْل ِق اْلعاَلمِ م ْدرَك ًة ِباْلمصُنوع ِ
وت ُهَ ،ح َّتى ِإَّن ُه ْم ِبالَ ُع ْذ ٍر ".إذن ،فإنه حتى غير
اتُ ،ق ْدَرَت ُه َّ
السْرَم ِدَّي َة َوالَ ُه َ
َْ َ
َ َُ
المؤمنين في خارج العهود مع إسرائيل وخارج العهد الجديد ،ملزمون أصالً بعبادة وخدمة خالقهم.

في المقام الثالث ،يلقى غير المؤمنين الذين هم من خارج العهود القومية مع إسرائيل وخارج العهد

الجديد نتائج أعمالهم .أحياناً ،ينعم هللا ببركات مؤقتة على غير المؤمنين عندما يسلكون في الحق .وفي
أوقات أخرى ُّ
برد على عصيانهم الصارخ بلعنات مؤقتة .بالرغم من هذه التجارب المتباينة ،فإنه عند مجيء
المسيح الثاني ،لن ينعم هللا ببركاته على غير المؤمنين هؤالء ،لكنهم سوف يعانون من الدينونة األبدية .بهذه

الطرق إذن ،يختبر غير المؤمنين الذين هم خارج العهود القومية مع بني إسرائيل وغير المؤمنين المستبعدون
من العهد الجديد اليوم ديناميكيات العهود العالمية.
غير المؤمنين داخل العهد
َّ
تهمنا هي فئة غير المؤمنين الذين هم داخل العهود مع أمة إسرائيل
إن الفئة الثانية من البشر التي ّ
تطبق ديناميكيات العهود اإللهية عليهم؟ في المقام األول ،أظهر هللا رحمة وشفقة
وداخل العهد الجديد .كيف ّ

لهؤالء أكثر مما أظهره للذين ظّلوا خارج تلك العهود .في الحقيقة ،لن يحظوا بالنعمة التي تخلص ألنهم ليسوا
مؤمنين حقيقيين .ومع ذلك ،كانت هناك في العهد القديم مزايا كبيرة لمن ينتمي إلى أمة إسرائيل ،كما يوجد

اآلن مزايا كبيرة لمن ينتمي لكنيسة العهد الجديد .قال الرسول بولس وهو يعدد هذه المزايا في رومية ،4 :٩
ِ
التبِني واْلمجد واْلعهود و ْ ِ
ِِ
اع
االشتَر ُ
عندما كتب عن اإلسرائيليين غير المؤمنينَّ " :الذ َ
ين ُه ْم ِإ ْسَرائيلُّيو َنَ ،وَل ُه ُم َّ َ َ َ ْ ُ َ ُ ُ ُ َ
ِ
يد".
َواْل ِعَب َاد ُة َواْل َم َواع ُ
في العهد القديم ،أُنقذ اليهود غير المؤمنين من مصر .وأُعطيت لهم شريعة هللا في سيناء ،وفتحوا
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أرض الميعاد .وأنعم عليهم بتوّلي داود الملك ومن بعده أبنائه .وبالطريقة نفسها ،فإن الذين ال يؤمنون داخل

كنيسة العهد الجديد هم في رعاية المؤمنين الحقيقيين؛ يسمعون إعالن الكلمة؛ ويشاركون في عمل الروح

القدس .بهذه الطريقة وبطرق أخرى فإن هللا قد أظهر لطفاً عظيماً تجاه غير المؤمنين في جماعة العهد

الخاص.

يشدد على طلب
في المقام الثاني ،باإلضافة إلى حصولهم على هذه الفوائد كونهم داخل العهد ،فإنه ّ
الوالء الشديد من غير المؤمنين في العهود القديمة وفي العهد الجديد .فقد استلموا معرفة عظيمة عن ا اردة هللا

مما استلموا غير المومنين الذين كانوا خارج هوالء العهود .حتى أنه عليهم أن يقدموا طاعة وخدمات أكثر،
ير ُي ْطَل ُب ِمْن ُه َك ِث ٌيرَّ "...
إن كل من يسمع حق كلمة هللا
ُع ِطي َك ِث ًا
كما ذكر يسوع في لوقا " :48 :12فكل من أ
ُ ُّ َ ْ ْ َ
ويعرف طرقه ،مسؤول أمام هللا عن والئه له.

في المقام الثالث ،يالقي أيضاً غير المؤمنين داخل العهود القديمة والعهد الجديد نتائج أعمالهم إن
الء أو عدم والء .من جهة ،هم يختبرون بركات ولعنات وقتية في هذه الحياة .ولكن من جهة أخرى،
كانت و ً
عند مجيء المسيح ،ينتظر غير المؤمنين في العهد مع هللا مصي اًر واحداً فقط :اللعنة األبدية والدينونة
األبدية .سيبقون هالكين في الخطيئة ومصيرهم العقاب األبدي .ح ّذر كاتب الرسالة إلى العبرانيين من الدينونة
األبدية التي ستطال غير المؤمنين داخل العهد الجديد .في عبرانيين  ،2٩-28 :10كتب هذه الكلمات:
من َخاَلف َناموس موسى َفعَلى َش ِ
َشَّر
اه َدْي ِن أ َْو َثالَ َث ِة ُش ُه ٍ
وت ِبُدو ِن َ ْأر َفةٍَ .ف َك ْم ِعَق ًابا أ َ
ود َي ُم ُ
َْ
َ
َ ُ َ ُ َ
ِ
ِ َّ ِ
ِ
ِ
ِ
س ِب ِه َدِن ًسا،
َت ُ
اس ْاب َن هللاَ ،و َحس َب َد َم اْل َع ْهد الذي ُقد َ
ظُّنو َن أََّن ُه ُي ْح َس ُب ُم ْس َتحقا َم ْن َد َ
وح ِ
الن ْع َم ِة؟
َو ْازَدَرى ِبُر ِ
"مقدسون" "بدم العهد" .هذا ال يعني أنهم َّ
أن هؤالء القوم هم َّ
لنالحظ هنا َّ
مخلصون ،ولكن فقط أنهم

مفرزون هلل ،وأنهم كانوا في ميثاق معه .ولما كانوا قد عصوا هللا ،فإن ما ينتظرهم هو شيء واحد فقط ،أي

دينونة هللا األبدية ،الدينونة التي َّ
أعدها ألعدائهَّ .
إن هذه الدينونة ستكون قاسية بقدر ما كانت رحمة هللا التي

أظهرها لهم عظيمة .وهكذا نرى أنه بالنسبة لغير المؤمنين داخل العهود القديمة والعهد الجديد ،فإن

تم التشديد عليها كثي اًر .ولكن في النهاية ،إن لم
ديناميكيات اإلحسان اإللهي ،والوالء البشري ،وعواقبه قد َّ
يتوبوا ويؤمنوا إيماناً حقيقياً ،فإنهم سيظلوا يعانون من دينونة هللا األبدية.
المؤمنين داخل العهد
الفئة الثالثة من األجناس البشرية هي المؤمنون الحقيقيون في العهد الجديدَّ .
إن هؤالء األشخاص هم
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المقرر له ق ار اًر ال رجعة فيه لنيل الحياة األبدية في المسيحَّ .
إن اإلحسان اإللهي
شعب هللا الخاص والرائع
ّ
الذي أظهره هللا للمؤمنين الحقيقيين ال حدود له ،وهو يتضمن غفران الذنوب وعالقة دائمة معه .كما كتب
بولس الرسول في رومية :2-1 :8
ِإ ًذا الَ َشيء ِمن َّ ِ
وح اْلحي ِ
ِ
اة
يح َي ُسو َع ...أل َّ
ين ُه ْم ِفي اْل َم ِس ِ
اآلن َعَلى َّالذ َ
الدْيُنوَنة َ
َْ َ
وس ُر ِ َ َ
ام َ
َن َن ُ
َع َتَقِني ِم ْن َنام ِ
وس اْل َخ ِطَّي ِة َواْل َم ْو ِت.
ِفي اْل َم ِس ِ
يح َي ُسو َع َق ْد أ ْ
ُ
في الوقت نفسه ،مع أننا قد أُعتـقنا من دينونة شريعة هللا ،فإننا ُدعينا أيضاً إلى الطاعة والوالء له
بداعي امتناننا لكل ما فعله هللا ألجلنا في المسيح .وهذا ما دعى بولس الرسول ليكتب في رومية  ٧ :8ما
وس ِ
َن اه ِتمام اْلجس ِد هو عداوٌةِ ِ
هللِ ،إ ْذ َليس هو َخ ِ
اض ًعا لَِنام ِ
هللا "...وبالمقابل ،فإن الفكر الذي
ْ َ َُ
يلي" :أل َّ ْ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ
ُ
يحب هللا يخضع لناموسه .لذلك أضاف بولس الرسول في رومية  1٣-12 :8هذه الكلماتَ " :فِإ ًذا أَُّي َها
ِ
وتو َن".
يش َح َس َب اْل َج َس ِد .أََّن ُه ِإ ْن ِع ْش ُت ْم َح َس َب اْل َج َس ِد َف َس َت ُم ُ
س لِْل َج َس ِد لَِن ِع َ
اإل ْخ َوُة َن ْح ُن َم ْدُيوُنو َن َلْي َ
في عبارات أخرى ،لدى المؤمنين التزام بأن يحيوا بطريقة مختلفة عن غير المؤمنين ،أي عليهم أن
ليكرموا الرب .كان على المؤمنين الحقيقيين في العهد
يخضعوا لناموس هللا ،ال ليحصلوا على الخالص ،بل ّ
القديم أن يخضعوا لشريعة موسى كامتحان إليمانهم .كما قال موسى للشعب في سفر التثنية َ " 2 :8وَت َت َذ َّكُر
ِِ
ِ
ِ
ِ
الط ِر ِ ِ ِ
ُك َّل َّ
ف َما ِفي
يها َس َار ِب َك َّ
ين َسَن ًة في اْلَق ْف ِر ،لِ َك ْي ُيذَّل َك َوُي َج ِرَب َك لَِي ْع ِر َ
له َك هذه األَْرَبع َ
الر ُّب ِإ ُ
يق َّالتي ف َ
اه أ َْم الَ؟"
َقْل ِب َك :أ ََت ْح َف ُ
ظ َو َص َاي ُ
َّ
إن المسيحيين في العهد الجديد مدعوون للخضوع لالمتحان نفسه .كما قال بولس في رسالته إلى
أهل كورنثوس في  2كورنثوس َ " :٥ :1٣ج ِرُبوا أَْن ُف َس ُك ْمَ ،ه ْل أَْن ُت ْم ِفي ِ
اإليم ِ
ام َت ِحُنوا أَْن ُف َس ُك ْم .أ َْم َل ْس ُت ْم
ان؟ ْ
َ
ِ
ِ
ين؟" جعل المسيح خالصنا األبدي
َت ْع ِرُفو َن أَْن ُف َس ُك ْم ،أ َّ
يح ُه َو ِف ُ
يك ْمِ ،إ ْن َل ْم َت ُكوُنوا َمْرُفوض َ
َن َي ُسو َع اْل َمس َ

مضموناً وآمناً .ولكن بينما نحن نعيش حياتنا اليومية ،علينا أن نظهر ونبرهن عن الخالص الذي أعطانا إياه
بخوف ورعد ٍة".
يحث أهل فيلبي في " 12 :2تمموا خالصكم
ٍ
هللا .كما قال الرسول بولس في رسالته وهو ّ

في المقام الثالث ،يختبر المؤمنون الحقيقيون في العهد القديم والعهد الجديد عواقب والئهم أو عدم

كحد أدنى ،أعطانا هللا بركات روحه .وأكثر
والئهم .كما أنهم من ناحية ،يختبرون بركات هللا ولعناته الوقتيةّ .
من ذلك ،فإن هللا غالباً ما يعطي ِّ
الن َعم الجسدية لشعبه .ولكن العكس هو صحيح كذلك .يشرح لنا كاتب
تب في عبرانيين " ،6 :12ألن
الرسالة إلى العبرانيين كيف ّ
يدرب هللا أوالده الحقيقيين عن طريق التأديبَ .ك َ

ابن يقبله".
الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ٍ
بالرغم من هذه التجارب المختلفة الوقتية ،فإن هناك نتيجة نهائية واحدة لهؤالء الذين يمتلكون اإليمان
23
األلفية الثالثة http://arabic.thirdmill.org
للحصول على فيديوهات وموارد أخرى قم بزيارة موقع خدمات
ّ

الدرس الثالث :العهود اإللهية

وقانونية العهد القديم
الملكوت ،والعهود،
ّ

الخالصي .عندما يعود المسيح في مجده فإن المؤمنين الحقيقيين سوف يختبرون فقط بركات هللا األبدية.
لها َو ُه َو َي ُكو ُن ِلي ْابًنا".
"من َي ْغلِ ْب َي ِر ْث ُك َّل َش ْي ٍءَ ،وأ ُ
كما نق أر في سفر الرؤيا ْ :٧ :21
َكو ُن َل ُه ِإ ً
َ
نتذكر دوماً تقسيمات البشرية
بينما نواصل دراستنا للعهد القديم في هذه السلسلة ،من الضروري أن ّ
الثالث وكيف تنطبق ديناميكيات العهود عليها .عندما نتذكر الفروقات التي تميز غير المؤمنين الذين هم
خارج العهود القديمة والعهد الجديد ،وغير المؤمنين داخل هذه العهود ،والمؤمنين داخل هذه العهود ،عندها

مرة وسيكون بإمكاننا أن نرى
سنكون مستعدين لفهم ما عنى العهد القديم لمن قرأه من اإلسرائيليين قديماً ألول ّ
يطبق علينا اليوم.
بشكل أفضل كيف ّ
كل فقرة من العهد القديم حذرت وشجعت قرائها االصليين كي يعتبروا موقفهم بالنسبة إلى عهود هللا،

ويجب علينا أن نفعل نفس الشي .في كل مرحلة ،كان العهد القديم يدعو غير المؤمنين خارج العهود مع

إسرائيل للخضوع هلل وليدخلوا في عهوده أو يتعرضوا للدينونة األبدية .وكذلك يفعل العهد القديم بالنسبة للذين
هم خارج العهد الجديد اليوم .في البدء دعى العهد القديم غير المؤمنين الذين هم داخل العهود القومية لشعب

إسرائيل ،واآلن يدعو غير المؤمنين في العهد الجديد ليؤمنوا إيماناً حقيقياً أو يواجهون الدينونة األبدية

الشديدة .في السابق ،دعى العهد القديم المؤمنين الحقيقيين في أمة إسرائيل في العهد القديم واآلن هو يدعو
المؤمنين الحقيقيين في العهد الجديد ليظهروا إيمانهم بأن يعيشوا حياتهم بصدق ووالء أمام الرب.

إننا ونحن نق أر العهد القديم اليوم ،ينبغي أن نسأل أنفسنا كيف تدعو كل فقرة فيه غير المؤمنين خارج

العهد لدخول العهد الجديد ،والذين ال يؤمنون داخل العهد ليكون لهم الخالص في اإليمان بالمسيح .وعلينا أن
نسأل أيضاً كيف تدعو كل فقرة المؤمنين الحقيقيين في العهد الجديد لتقوية إيمانهم بالمسيح.

الخاتمة
قدمنا في هذا الدرس ما يعّلمنا الكتاب المقدس عن العهود اإللهية .وقد رأينا كيف أراد هللا حكم
ّ
خاصية
مملكته من خالل هذه العهود .ورأينا كذلك كيف يؤكد كل عهد من هذه العهود في العهد القديم على
ّ

معيَّنة طالبها العهد في مراحل مختلفة من التاريخ .وقد استكشفنا الديناميكيات األساسية لعالقة العهد مع هللا،
وكيف تُطبَّق هذه الديناميكيات على األنواع المختلفة من البشر الذين عاشوا في الماضي أو في يومنا هذا.
شكلت بنية اإليمان ،بالنسبة إلسرائيل في العهد
سنعود لموضوع العهود اإللهية مرات عديدة .فهذه العهود ّ

القديم ،وتشكل أيضاً بنية اإليمان بالنسبة لنا اليوم.
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