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 شعب اهللا يف العهد 
 سينلك� ف�جسون بقلم

فشلكها   ي عليه يب� كنيسته؛اذلاألساس   تعاقب روابط الوعد، اذلي تم يف يف العهد،  شعبهِ  من �و اهللا الزتام�شلّك  
كتاب  قرون؛ ومثل  مدى ىلع الكنيسة ل�ن مثل اكتدرائية يف العصور الوسطى، تُنىبوونموها يعتمد عليه. 

 فصول. إىل ا قصته تنقسم عظيم؛

منها  اليت سياق دينونة الطوفان يف ألول مرة ة "دياثك")"بر�ت"، و� اللغة ايلونانيَّ  رب�َّة(يف اللغة الع عهد لكمة تأيت 
ِ�يُم َ�ْهِدي َمَعَك  واعئلته فقط: نوحنىج  

ُ
اللعنة � ح� أن اهللا جلب  ). و ١٨:  ٦(ت�و�ن    "، هكذا وعد اهللا"َولَِ�ْن أ

 ). ١: ٩و�سلِه (ت�و�ن   وَْعَد بالرب�ة نلوحيف املقابل  )،١٣-١١(اآليات ىلع األرض   وادلينونة

قيُم" هنا تعكس 
ُ
رَْض" (اآلية  و�نيه نلوح اهللا إن وصية .رابطة عهد سابق لكمة "أ

َ
وا األ

ُ
ثِْمُروا َواْكرُثُوا َواْمأل

َ
)  ١"أ

آدم مكونات العهد   مع الرب  تضمنت عالقة )، و�ش� إىل عهد سابق. باتلأ�يد،٢٨: ١( آلدم  وصيته صدى تعكس
)، ول�ن عدم اإليمان والعصيان  ٣:  ٢؛  ٢٨:  ١الرب�ة نتيجة اإليمان والطاعة (األساسية: سيقود الزتامه من �و آدم إىل  

 ). ١٧: ٣؛ ١٧: ٢سيؤديان إىل اللعنة وادلينونة (

زُدرَِي بهِ  ما  رساعن نوح مع "اجلديد" العهد  هذا نأ غ�
ُ
فُقدت الرب�ة؛ وحلّت اللعنة �سبب العصيان.  بابل. يف أ

)  ١٥: ٣. سيأيت النسل الُمخلّص (ول�ن اهللا برمحته جاء مرة أخرى وأقام عالقة عهد أخر "جديد" مع إبراهيم
يف مشهد درا� حدث يلًال. فبشلك   وقد تأّ�د هذا). ٣-١: ١٢حتديًدا من خالل �سله وسيجلب الرب�ة إىل األمم (

رمزي، مّر اهللا ب� جانيب احليوانات الُمقّطعة، مشً�ا بذلك إىل الزتامه حىت املوت بتحقيق وعده هلذا العهد "اجلديد"  
 ). آمن إبراهيم وأطاع، ىلع الرغم من تعرّثه يف بعض األوقات. وتبعته الرب�ت.  ٢١-٢: ١٥(

باعتباره نفس اإلهل صانع  والعبودية. مرة أخرى، أعلن اهللا عن نفسه حتديًدا بعد ذلك جاءت مرص، والتسخ�، 
  س ). أسَّ ٩-٢: ٦؛ ١٧-١٣، ٦: ٣العهد وحافظ العهد، � إبراهيم و�سحاق و�عقوب اذلي جاء ملعونة شعبه (خروج 

عدم  اهم بأن  �ذًرا إيّ . فقد فدى شعبه وداعهم أن يثقوا فيه و�طيعوه،  "جديد" آخر عهد خالل من جديدة  حقبة اهللا
نسل  الاهللا داود بأن  وعد فيما بعد، ).٦٨-١: ٢٨(تثنية  ادلينونة وعنة للا إىل  سيقودان مرة أخرى  والعصيان األمانة

س "عهًدا جديًدا" نهائيًّا  ). وعندما جاء، سيتأسَّ ٣٧-١٩: ٨٩؛ مزمور  ٧صموئيل  ٢ه (�سل من حتديًدا  سيأيت الُمخلّص  
َِديُد بَِدِ�"   صنع اذلي ص النسل الُمخلِّ  هو �سوع إن  ).١٧-١٥: ١٠؛ ١٢-٨: ٨؛ عرباني� ٣٤-٣١: ٣١(إرميا 

ْ
َعْهُد اجل

ْ
"ال
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- ٢٣: ٤(لوقا  املوّحدة هذه شجرة اعئلة واحدة ، من آدم إىل املسيح ختلق سلسلة العهود اإلهليّة). ذللك٢٠: ٢٢ (لوقا 
٣٨( . 

"العهد" تقر�بًا. نادًرا ما يتم ذكره مرة أخرى خارج الرسالة إىل  : اختىف اآلن تغ� قد يشء لك نأ ا أحيانّ  يُقال
َِديُد بَِدِ�""هذا �يسء فهم األمر. ألنه عندما حتدث املسيح عن العرباني�. ول�ن 

ْ
َعْهُد اجل

ْ
، اكن يقصد أنه هو  ال

ْت بِِه َ�ْفيِس نفسه العهد. وقد أملح الرب بالفعل إىل ذلك ح� قال: " ي رُسَّ ِ
َّ

ْعُضُدُه ُ�ْتَارِي اذل
َ
ي أ ِ

َّ
.  ُهوََذا َ�بِْدي اذل

ْجَعلَُك َ�ْهدً  ...
َ
ْعِب ا َوأ ). لم يعد "العهد اجلديد" انلهايئ وعًدا ينتظر اتلحقيق و�نما هو ٧-٦، ١: ٤٢" (إشعياء لِلشَّ

دْ شخص  َسِّ  ). ١٤: ١حتقيقه. لكمة عهد هللا � اآلن اللكمة اذلي صار جسًدا (يوحنا  �ُّ

، واحتد، و�شلّك من خالل  اهللا شعب حتّدد املسيح، إىل داود  ومن  موىس، إىل إبراهيم ومن نوح، إىل دم آ من  وهكذا،
) "الكنيسة  ecclesia ab Adamعالقة عهد دائمة اتلجديد ومتطورة. وهلذا السبب حتّدث آباء الكنيسة عن (

  شعب واحد، يف عصور �تلفة، يعيشون يف مراحل —) "الكنيسة من هابيل" ecclesia ab Abelمن آدم" أو (
" (ت�و�ن  نِْعَمًة يِف َ�يَْ�ِ الرَّبِّ ومنذ سقوط آدم وحواء، هم دائًما خطاة �دون "�تلفة للكشف عن وعد اهللا،    ةعهديّ 

 ، مترّبرون دائًما باإليمان وحده، وليس باألعمال، واثقون دائًما بوعد اهللا، ومدر�ون دائًما أنهم اعئلة واحدة.   )٨: ٦

اتلَّبَ�ِّ  "لَُهُم" (شعب اهللا يف العهد القديم)، يقول بولس: "واحدة.  ةاعئل إىل (و�اتلايل �ن)  و�ولس موىس ينت� 
ُعُهودُ 

ْ
ِعبَاَدُة َوالَْمَواِ�يدُ  َوالَْمْجُد َوال

ْ
اُع َوال واليشء نفسه ينطبق ىلع بولس (وعلينا) يف العهد   ).٤: ٩(رومية  "َواالْشرِتَ

  ؛) ١٨:  ٣كورنثوس    ٢( �د  إىل  من �د نتغّ�   )؛١٧-١٤:  ٨ول�ن باأل�رث: فنحن أبناء اهللا باتلب� (رومية    —اجلديد  
  يف  نثقو )؛٣:٣(رومية  بالروح عبدن احلقييق  اخلتان �ن )؛٤-٣: ٨(رومية بالروح القدس  وصايا انلاموس  فينا  تتم

إننا �يا يف حقب زمنية �تلفة، ولكننا شعب واحد،    ).٢٠:  ١كورنثوس    ٢( جتد لك مواعيد اهللا "انلعم"   ذاك اذلي فيه 
 واعئلة واحدة. 

ْن يُْدىَع   اذلي ،وىس مل العرباني� وصف رسالة يف اجدً  واضح �شلك الوحدة هذه  عن اتلعب� يتم
َ
ىَب أ

َ
"بِاِإليَماِن ... أ

ْن يَُذلَّ َمَع َشْعِب اهللاِ  ،اْ�َن اْ�نَِة فِرَْعْونَ 
َ
ْحَرى أ

َ
ًال بِاأل

" َحاِسبً  ... .ُمَفضِّ ْ�َظَم ِمْن َخَزائِِن ِمرْصَ
َ
ا اَعَر الَْمِسيِح ِغً� أ

 . واحد وشعب مسيح واحد،  واحد، ايمان هناك عصور العهد، ). فطوال ٢٦-٢٤: ١١(عرباني� 

قديم والعهد اجلديد، ينت� املؤمنون إىل نفس  ال األمر هكذا: يف لك من أزمنة العهد  ٦-١: ٣تصف عرباني� 
ىلع الرغم من اتلغي�ات اليت حدثت. واآلن موىس اخلادم قد أفسح   ابليتة. سكنوا يف نفس العائل ونفس  يتابل
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يَا الطر�ق ليسوع االبن. تم رفع القيود (لم نعد ورثة قارص�ن). اآلن، �يا املؤمنون يف ملئ انلعمة واحلق صارخ�: " 
بَا اآلُب 

َ
 ا. واحدً  نفسهُ  يزال ال اآلباء بيت ول�ن ).٧-١: ٤(غالطية  "أ

أن يُقال ألهل كورنثوس أن    يم�ن اكن فإن  . السن� آالف عمرها  اليت هذه العهد ةلعائل نت� ن نأ امتياز من هل يا 
بُلُّوُس ... بُولُُس "

َ
َعالَمُ ... َصَفا ... أ

ْ
)، فحتًما يمكننا أن نضيف أن "إبراهيم ... إيليا ...  ٢٢: ٣كورنثوس  ١" (لَُ�مْ ...  ال

، لكما قرأنا العهدين القديم واجلديد، فنحن  ذللك ".هللاِ  لِلَْمِسيِح، َوالَْمِسيحُ أيًضا نلا"، ألننا "إشعياء ... دانيال ... هم 
لم  ننظر إىل أبلوم اعئلتنا. إن اتلعلّم عن تار�خ الكنيسة هو ببساطة ز�ارة أقار�نا. االجتماع للعبادة هو اذلهاب إىل 

 شمل األرسة األسبويع حيث نأيت "
َ

بَْ�ارٍ  ...  َر�ََواٍت ُهْم َ�ِْفُل َمَالئَِ�ةٍ إِىل
َ
  إننا نأيت "وأ�رث من هذا، ". َوَ�ِنيَسُة أ

َ
إِىل

ِل�َ  بَْراٍر ُمَكمَّ
َ
ْرَواِح أ

َ
بما يف  —بعضهم جلس مرة جبانبنا يف الكنيسة. و� ذلك ألنه باإليمان �ن، مثلهم  — " أ

َِديِد، �َُسوعَ قد أتينا "  —ذلك َمْن اعشوا يف ظل العهد القديم  
ْ
َعْهِد اجل

ْ
 وَِسيِط ال

َ
إنك تنت�    ).٢٤-٢٢:  ١٢" (عرباني�  إِىل

 إىل كنيسة كب�ة جًدا. وشعب هذه الكنيسة أ�رب ب�ث� ما تظن.  

ظيمة اليت تمتد لعصور. وهذا يعطينا  يلهب مفهوم العهد هذا قلو�نا ألننا ندرك أننا جزء من خطة املسيح الع
فنحن نعلم أن أبواب اجلحيم   —فنحن نعرف جذورنا. كذلك يمنحنا هذا شعوًرا باالستقرار  —إحساًسا باهلو�ة 

ن تقوى ىلع شعب اهللا يف العهد. عرّب د. سربول عن لك هذا �شلك رائع يف الرتنيمة اليت كتبها بعنوان "قد�سو ل
 " حيث تقول:  صهيون

  املقدس،  ب املسيحصلي إىل ةهابيل الُمفّضلذبيحة   من
 الضياع.  ىلع الُمختَاَرة  اهللا ةكنيس انترصت 
 الرش�ة؛   ذلة ر�اط يف صهيون قد�يس يا  فهلّموا،

  سها.أ ر املسيح، �سوع  الرب  �دها: انتظار يف  العروس 
  وماتوا. اعشوا  يماناإل يف :ؤنا با آجاهد  يمانباإل
متحن عندما  يماناإل صمد داود، إىل إبراهيم من

ُ
   .أ

 ؛ أشرُتى ة هذا، بدم املسيح عهد انلعمة اإلهليّ 
 لن تُبطل أبًدا وعود الرب�ة. 

  ،األلمو زنباحل  مقدسة بذرة ُزرعت الشهداء بموت 
 إىل أن يأيت املسيح ثانية.  املقدسة ابلذرة  تلك سزتدهر

 سيجتمع أبناء و�نات كنيسة اهللا املنترصة  خ�  يف ذلك ايلوم األ
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 اجلهاد احلسن. معر�ة  من يف دارهم
 

ادلكتور سنلك� ف�جسون هو عضو هيئة اتلدر�س يف خدمات يلجون� وأستاذ استشاري لعلم الالهوت انلظا� يف  
األو� يف مدينة كولومبيا، بوالية لكية الالهوت الُمصلَحة. شغل سابًقا منصب الرايع األسايس يف الكنيسة املشيخيّة  

 ). The Whole Christساوث اكروالينا، وقد كتب أ�رث من عرش�ن كتابًا، بما يف ذلك "املسيح اكمًال" (

 

 .تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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