
Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                             Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

١١ 

 

 إبراهيم
 خليل اهللا

 
 

 هاملتون مسيث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  منشورات بيت عنيا

إذن رسمي من صفحة بيت اهللا       ة     .  com.baytallah.www://http أخذت ب وق محفوظة لمكتب ع الحق شر أو    اإلخوة جمي ادة ن  وال يجوز إع
 وصفحة  بيت   اإلخوة من طباعة إي من الكتب أو المقاالت بأي طريقة طباعية أو إليكترونية أو وضعها على اإلنترنت إال بإذن خاص ومكتوب               

  يمكنك أن تحتفظ بالكتب أو المقاالت لالستخدام الشخصي  فقط وليس بهدف بيعها أو المتاجرة بها بأي طريقة آانت ومهما آانت األسباب. اهللا
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  مقدمة الناشر

كما حيتل مساحة تارخيية يف سفر . الذي سار مع اهللاني آباء العهد القدمي فهو رجل اإلميان حيتل إبراهيم مكاناً بارزاً ب
قال له الرب .  ومن هذه املعامالت نفهم طريق اهللا– ولكن نرى منها معامالت اهللا معه ومع نسله ٢٥ – ١١التكوين من ص 

 أن هذا النسل هو ١٦: ٣ وعرفنا من غالطيه ٣: ١٢ تك" وتتبارك فيك مجيع قبائل األرض. وأبارك مباركيك والعنك ألعنه"
  .الذي فيه حتققت كل بركات العهد" املسيح"

 كما تربز يف حياته املبادئ األدبية يف عالقة اهللا مع املؤمنني يف كل عصر، فمع أنه من قديسي العهد القدمي وقد دعاه اهللا
 األمر الذي حنتاج حنن أن ننهض أنفسنا به دائماً، مع – باإلميان  غري أننا جنده يسلك إزاءهادعوة ملرياث أرضي وبركات أرضية

  .أن لنا دعوة مساوية خاصة وبركات مساوية ومرياث مساوي
نرى يف تارخيه ظهور إله اد له والدعوة للمرياث، ومن جانبه أظهر الطاعة اليت تتولد عن اإلميان، وهو ال يعلم إىل أين 

مث انتظر جميء الوارث حىت فقد كل رجاء منظور ومت . زيل ساكناً يف خيام وساجداً يف مذبحيأيت، وعاش يف كنعان كغريب ون
ومتوت سارة امرأته . وعد اهللا له، ولكنه جرب يف ابنه الوحيد وأطاع اهللا لكي يقدمه ذبيحة مث يأخذ ابنه ثانية على رجاء القيامة

  .صاحلةفن بشيبة وميتلك مدفناً لدفن ميته وأخرياً يسعد بزواج الوارث ويد
، )٥٦: ٨يو ( كما نرى أن اهللا أعطاه رؤى متنوعة وعجيبة وتتخطى أزمنة عديدة، فقد رأى الرب يسوع يف يومه اآليت

  ).١٠: ١١عب (كما رأى املدينة السماوية اليت هلا األساسات اليت صانعها وبارئها اهللا 
  ).٤رو " (فآمن إبراهيم باهللا فحسب له براً"اهللا عن إبراهيم قدمياً ويستند بولس يف التعليم اإلهلي عن مبدأ التربير ملا قاله 

عندما يشهد عن حياته العملية اليت أبرزت إميانه يف ). ٢٣: ٢يع " (خليل اهللا"ويقتبس الرسول يعقوب شهادة الوحي عنه 
  .موقف التجربة الرهيب الذي تعرض له

  . سبعني يف إحدى عشر سفراًوترد االقتباسات عنه يف أسفار العهد اجلديدة حوايل
 الدروس العملية حلياة هذا الرجل العظيم مبا فيه من الصعود واهلبوط، ومن طاعة – هاملتون مسيث –ويتناول الكاتب 

  .اإلميان حيناً إىل فشله وعثراته حيناً آخر، وهذا صحيح ألنه إنسان حتت اآلالم مثلنا
العملية لنحفظها يف قلوبنا ومنتلك قوة اإلميان إزاء حتديات املنظور ليت الروح القدس يستخدم هذه التأمالت احللوة 

 ٢" (غري ناظرين إىل األشياء اليت ترى بل إىل اليت ال ترى، ألن اليت ترى وقتية أما اليت ال ترى فأبدية"واجلسد والعامل وإبليس، 
  ١٩٩٤أكتوبر   ).١٨: ٤كو 

  ثروت فؤاد
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  في عبر النهر

  ٣٠ – ٢٧: ١١تكوين 

  . نتعلم ونستفيد من تاريخ حياة إبراهيم يلزم معرفة خصائص العامل الذي كان يعيش فيه والذي دعي منهلكي

  ماضي حياة إبراهيم

العامل احلاضر "، كما يتكلم بولس عن "العامل الكائن حينئذ"يشري الرسول بطرس إىل الوقت ما قبل الطوفان بالقول 
إذن فهناك العامل الكائن وقتئذاك، ). ٥: ٢عربانيني (أي العامل األلفي " العامل العتيد"، ويف النهاية عن )٤: ١ ةغالطي" (الشرير

  .والعامل احلاضر اآلن مث العامل اآليت

 ١٦٥٠فالعامل الذي كان قبل الطوفان قد خرب عند السقوط، وامتأل شراً، وقد احتمل اهللا شر هذا العامل املتزايد لنحو 
  ).٦: ٣ بطرس ٢( ت ظلماً، ففاض املاء على العامل الكائن حينئذ فهلكسنة إىل أن أفسدت األرض وامتأل

وبعد الطوفان بدأ يتكون العامل احلاضر الذي يتميز بعناصر جديدة، حيث أدخل مبدأ احلكومة، إذ أراد اهللا يف رمحته أن ال 
ر عن طريق احلكم على الشرير يدع الشر مير دون توقيع حكم على مرتكبيه، وهكذا أصبح اإلنسان مسئوالً بوضع حد للش

ولكن كما فشل اإلنسان وهو يف حالة الرباءة وفسد العامل قبل ". سافك دم اإلنسان باإلنسان يسفك دمه"فأخرب نوحاً أن 
الطوفان، هكذا فشل اإلنسان يف احلكم وأفسد العامل احلاضر وكما هو دائماً فحيث يوضع اإلنسان حتت املسؤولية فإنه يفشل 

ذات األشياء اليت متيز حكومات العامل دائماً، فهؤالء الذين هم يف السلطة يفشلون يف احلكم أما املقاومون ية، وهي بعينها من البدا
هلم فيسخرون من فشلهم، وفضالً عن ذلك ففي املاضي وجدنا الناس تسيء استخدام مبدأ احلكومات، نوح الذي أعطي 

ه، فسكر وتعرى وهزأ به لبنه، وهكذا على مر األيام أساء الناس احلكم، وأخذوا السلطان أن حيكم فشل حىت يف احلكم على ذات
، وهكذا يف النهاية صار "ونصنع ألنفسنا امساً... هلم ننب ألنفسنا مدينة "عن اهللا فقالوا يعظمون أنفسهم ويعملون باالستقالل 
يل، آباؤكم سكنوا عرب النهر منذ الدهر تارح أبو إبراهيم وأبو هكذا قال الرب إله إسرائ: "العامل مرتداً، وسقط يف الوثنية، إذ نقرأ
  ).٢: ٢٤يشوع " (إبراهيم وأبو ناحور وعبدوا آهلة أخرى

هذه بداية العامل . وهكذا كان القضاء لكبح مجاح شر اإلنسان أن يتفرق العامل إىل قبائل خمتلفة وأمم متباينة ولغات متفرقة
إنه العامل الذي أدخل اهللا فيه مبدأ . ريرة اليت تتزايد شيئاً فشيئاً حىت ينضج لوقوع القضاء عليهاحلاضر الشرير، وهذه يف صفته الش

احلكومات ولكن اإلنسان خربه وأفسده عندما عملوا باالستقالل عن اهللا وعظموا أنفسهم ويف النهاية ارتدوا عن اهللا وسقطوا 
  .يف الوثنية

  نقطة التحول في حياة إبراهيم
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أربعمائة سنة، كان اهللا حيتمل خالهلا شر العامل، عندئذ يظهر كإله اد إلنسان على األرض، ويتعامل معه وألكثر من 
على مبدأ جديد متاماً، هو مبدأ دعوة اهللا بالنعمة املطلقة، هذا املبدأ اجلديد مل يطرح جانباً مبدأ احلكومات، كما مل تكن هناك 

 ترك اهللا العامل كما هو، ولكن تتجه دعوة اهللا يف أكمل صورة هلا من حنو فرد خيتار فكرة لتحسني وإصالح العامل وشره، فلقد
  .على مبدأ النعمة ويدعى للخروج من هذا العامل

 حق دعوة اهللا املطلقة خصوصاً عندما نتحول إىل العهد اجلديد، حيث –وليس لنا غري أن نتيقن من أمهية هذا احلق الثمني 
ه ال يزال يتعامل ذا املبدأ عينه اآلن، والكنيسة ليست سوى أفراداً دعوا بالنعمة، والرسول بولس ال نرى اهللا يف مطلق سلطان

ويف . )٩: ١ يت ٢" (مبقتضى القصد والنعمة.. دعوة مقدسة : "أيضاً وهذه الدعوة هي" دعانا"فقط بل " خلصنا"خيربنا أن اهللا 
ويف الرسالة إىل العربانيني يطلب ) ٢٨: ٨روميه (، "مدعوون حسب قصده" الرسالة إىل أهل رومية يذكرنا الرسول أن املؤمنني

دعانا من الظلمة إىل نوره "كذلك الرسول بطرس خيربنا أن اهللا ). ١: ٣عب " (شركاء الدعوة السماوية"من املؤمنني بوصفهم 
  ).١٠: ٥، ٩: ٢ بط ١" (دعانا إىل جمده األبدي.. إله كل نعمة "وخيتم بالقول " العجيب

إن أول ما تم به النفس املضطربة هو اخلالص . من هذه األقوال كلها يتضح أن املؤمنني مل خيلصوا فقط بل دعوا أيضاً
وحنن أيضاً غالباً بعدما ننال اخلالص باإلميان باملسيح . ؟"ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص"كما نرى ذلك يف سجان فيليب إذ سأل 

عرفة هذا القدر ونستريح على أن خطايانا قد غفرت وأننا احتمينا من الدينونة وخلصنا من جهنم، وعمله الكامل فإننا نكتفي مب
وننسى أن إجنيل اخلالص إمنا يتضمن أيضاً دعوة اهللا لنا إىل جمد املسيح؟ إن الرسول بولس ال يكتفي بالقول ملؤمين تسالونيكي 

: ٢ تس ٢" (دعاكم إليه بإجنيلنا القتناء جمد ربنا يسوع املسيح "قولهبل يضيف إىل ذلك " إن اهللا اختاركم من البدء للخالص"
  ).١٤ و ١٣

هذه الفصول العديدة توضح لنا بكل جالء أن اهللا إذ دعانا فذلك راجع إىل أنه قد قصد ذلك يف قلبه إشباعاً لعواطفه 
ة أو اجلهل باهللا إىل النور العجيب، نور كل تتضمن دعوتنا من عامل موضوع يف الظلم" الدعوة"اإلهلية، كما نرى أيضاً أن هذه 

يف املسيح ربنا، وإن كنا مدعوون للسماء فذلك لكي ننال جمد ربنا يسوع املسيح، إن جعالة دعوة اهللا العليا أن ما قصده اهللا لنا 
  .نكون مع املسيح ومثله

وتربز أمهية قصة حياة إبراهيم . هيم خليل اهللاهذه هي بعض احلقائق املباركة املرتبطة بدعوة اهللا كما تصورها لنا حياة إبرا
يف هذه احلقيقة أن هذا احلق العظيم لدعوة اهللا غري مطروحة أمامنا يف صورة نصوص تعليمية بل تربز يف حياة رجل حتت اآلالم 

  .مثلنا، ومعروضة أمامنا بشكل مبسط ميكن أن يدركها أبسط شخص
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٦٦ 

  دعوة اهللا إلبراهيم

  ٣: ١٢ – ٣١: ١١تكوين 

رأينا يف الفصل السابق من حياة إبراهيم، طريق اإلميان الذي يتجاوب مع دعوة اهللا، ونرى اآلن املعطالت اليت اعترضت 
  .هذا الطريق، وكيف تغلب اإلميان عليها، كما سنرى الربكات والفشل والتجارب واحملاربات اليت يف هذا الطريق

  صفات الدعوة

  دعوة إلهية. ١

لعظمى اليت نتعلمها يف بداية تاريخ إبراهيم هي الصفة املباركة اليت تتميز ا دعوته، وعندما نرجع إىل إن احلقيقة األوىل ا
هذا ما تتميز به الدعوة أا " ظهر إله اد ألبينا إبراهيم وهو يف ما بني النهرين" نقرأ القول ٧خطاب استفانوس املدون يف أعمال 

 ويف كل مدينته، ال يوجد شيء يكلمنا عن اهللا، بل كل ما فيه يظهر ويعظم اإلنسان وميجده، ففي هذا العامل،. من اهللا إله اد
هذا هو . فإنه يأخذ بأفكارنا إىل مشهد آخر، حيث ال يوجد شيء على اإلطالق، بل نرى كل ما يظهر اهللا" إله اد"أما القول 

إنه جمد ذاك الذي ظهر إلبراهيم، . تجنب عن اهللا، غارق يف الوثنيةاهللا الذي يف نعمته العجيبة ظهر لإلنسان كان يعيش يف عامل م
  .األمر الذي يعطي أمهية بالغة هلذه الدعوة، بل ويعطي لإلميان سلطانه وقوته لتلبية هذه الدعوة اإلهلية

  دعوة فاصلة. ٢

ذهب من أرضك وعشريتك ا"ونتعلم ثانياً أن هذه الدعوة هي دعوة فاصلة، ألن الكلمة اليت وجهت إلبراهيم هي هذه 
مل يطلب اهللا من إبراهيم أن يبقى يف مدينة أور حيث يتعامل مع شر الناس، كما مل يطلب اهللا منه أن يعمل ". ومن بيت أبيك

إن الدعوة تطلبت من إبراهيم . على حتسني حالة العامل االجتماعية، أو إصالح عالقاته العائلية، أو ليجعله عاملاً حسناً المعاً
بيت "، وعامل العائلة "عشريتك"، والعامل االجتماعي "أرضك"وج من العامل بكل صوره، كان عليه أن يترك العامل السياسي اخلر
  ".أبيك

إن العامل الذي حولنا له صورة التقوى، بدون قوا، هذا هو عامل . والدعوة يف الوقت احلاضر ليست أقل من ذلك
 بأننا شركاء الدعوة السماوية، هي بعينها اليت تطلب منا أن خنرج بعيداً عن فسادها والرسالة اليت ختربنا. املسيحية الفاسد

ليس معىن هذا أننا حنتقر احلكومات فهي ال تزال من ) ١٣: ١٣عب " (خارج احمللة حاملني عاره] إىل يسوع[فلنخرج إذاً إليه "
وال يلزمنا أن نكف عن اللطف والرمحة وأن نعمل اخلري .  من اهللاتعيني اهللا، وال مبقدورنا أن نتجاهل الروابط العائلية ألا مرتبة

للجميع حسبما لنا الفرصة لكننا كمؤمنني حنن مدعوون أن ننفصل عن أن نشارك يف أنشطة العامل السياسية والعامل االجتماعي 
، وهذا املقصود من اخلروج من العامل، مسرم بعيداً عن اهللاحمليط بنا، وكل جماالت أعضاء عائالتنا غي املتجددين الذين جيدون 
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لذلك اخرجوا من وسطه واعتزلوا يقول الرب وال متسوا "هذا وال يزال الروح القدس يوجه إلينا حنن املؤمنني هذه الكلمات 
  ).١٨ و ١٧: ٦ كو ٢" (جنساً فأقبلكم وأكون أباً وأنتم تكونون يل بنني وبنات يقول الرب القادر على كل شيء

  مؤآدةدعوة . ٣

إىل "وثالثاً إن كانت دعوة اهللا قد فصلت إبراهيم عن هذا العامل احلاضر، فذلك لإلتيان به إىل عامل آخر كم قال اهللا 
فإذا كان إله اد قد ظهر إلبراهيم فذلك لكي حيضر إبراهيم إىل جمد اهللا، ونالحظ أن اخلطاب العجيب ". األرض اليت أريك

إله اد ظاهراً إلنسان على األرض، وانتهى مبشهد إنسان ظاهر يف جمد اهللا يف السماء، ويف ختام الذي تكلم به اسطفانوس بدأ ب
ها أنا أنظر السموات مفتوحة وابن "خطابه يتطلع اسطفانوس بثبات إىل السماء ويرى جمد اهللا ويسوع قائماً عن ميني اهللا، ويقول 

 املسيح يف اد نرى القصد العجيب الذي قصده اهللا يف قلبه عندما دعانا من هذا وحنن إذ نتطلع إىل". اإلنسان قائماً عن ميني اهللا
  .العامل احلاضر، إنه دعانا إىل جمده لنكون مثل املسيح ومعه يف مشهد يتكلم عن اهللا وحمبة قلبه غري احملدودة

فإن اهللا يعطينا " األرض اليت أريك "مل يقل اهللا إلبراهيم أنك إذا أطعت دعويت أعطيك يف احلال أن متتلك األرض، بل قال
  .مع اسطفانوس إذا أطعنا دعوة اهللا أن نرى امللك يف ائه واألرض البعيدة، نرفع أنظارنا إىل فوق فنرى املسيح يف اد

  دعوة امتيازات. ٤

 الشرير قال له اهللا ورابعاً فهناك بركة عظيمة حاضرة ملن يتجاوب مع الدعوة، وإذ انفصل إبراهيم عن هذا العامل احلاضر
، "ونصنع ألنفسنا امساً"حياول أهل العامل أن يصنعوا ألنفسهم امساً كما قالوا قدمياً ". جعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم امسكأ"

  ".أباركك وأعظم امسك"لكن اهللا يقول للرجل املنفصل 

 ميسك بأي شيء ولو بأمور اهللا ليعظم ذاته، وهذا إن امليل الطبيعي يف قلوبنا هو أن نصنع ألنفسنا امساً، واجلسد حياول أن
  .امليل ظهر حىت بني تالميذ املسيح، إذ حدثت بينهم مشاجرة من منهم يظن أنه يكون أكرب

إن التشتت الذي حدث يف بابل، وانقسام املسيحية، وأيضاً كل مشاجرة وسط شعب اهللا تنسب غالباً ألصل واحد هو 
  .حماولة اجلسد أن يكون عظيماً

اهللا هو ". لذلك رفعه اهللا وأعطاه امساً فوق كل اسم"إن روح االتضاع الذي يف ربنا يسوع املسيح قاده أن خيلى نفسه 
إن اهللا ". وأعظم امسك"فإن اهللا يقول له . الذي عظم امسه وهكذا يعظم كل شخص متضع يتبع الرب خارج احمللة إجابة للدعوة

  . مما حناول أن نعمله ألنفسنا يف هذا العامل احلاضر الشريريستطيع أن يعظم اسم املؤمن أكثر جداً

وإذا اعترفنا بأمانة لوجدنا أن الباعث احلقيقي لبقاء كثريين يف مراكز غري صحيحة، هو الرغبة الدفينة ليكونوا عظماء، 
باراتنا أن األشخاص العظماء ولذا ينفرون من طريق االنزواء من هذا العامل الديين، أال نرى يف كلمة اهللا كما نشاهد يف اخت
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، كما نرى أن أي حتول عن كريق روحياً بني شعب اهللا، هم األشخاص املنفصلون، الذين استجابوا لدعوة اهللا هلم باالنفصال
  االنفصال إمنا يؤدي إىل فقدان التأثري بل ضياع كل عظمة روحية حقيقية بني شعب اهللا؟

  دعوة نافعة. ٥

يف طريق االنفصال ال يكون إبراهيم نفسه مباركاً فحسب، بل يكون أيضاً ". وتكون بركة"يم وخامساً يقول اهللا إلبراه
إننا نفعل حسناً لو الحظنا أمهية هذه الكلمات، ألن املؤمن قد ينخدع بالبقاء يف وسط ليس هو حسب كلمة . بركة لآلخرين

إذا بقيت يف "حنن ال نقرأ أن الرب قال إلبراهيم . االنفصال عنهاهللا، اعتقاداً منه أنه يكن أكثر نفعاً لآلخرين مما لو اختذ مركز 
  ".وتكون بركة"، بل عندما أطاع دعوة اهللا قال له "أور الكلدانيني أو يف منتصف الطريق يف حاران تكون بركة

  دعوة حافظة. ٦

اجه املقاومات والتجارب إذ إنه ال بد أن يو. وسادساً أخرب الرب إبراهيم أنه إذا خرج فسيصبح موضوع عنايته احلافظة
". أباركك وأبارك مباركيك، والعنك ألعنه"، ولكن اهللا يقول للمنفصل )١٥: ٥٩أش " (واحلائد عن الشر يسلب"قيل حقاً 

إن رمحة الرب خلصت لوط من احلكم الذي وقع . املؤمن املنفصل حيفظ من جتارب كثرية يتعرض هلا املؤمن الذي خيتلط بالعامل
  .خسر زوجته وأوالده وثروته وامسه: كنه بسبب روابطه بالشر خسر كل شيءعلى سدوم ول

  دعوة فعالة. ٧

وحنن نعرف كيف ". وتتبارك فيك مجيع قبائل األرض"وسابعاً إذ تصرف إبراهيم باإلميان، ومبوجب كلمة اهللا، قال له 
. "مم سبق فبشر إبراهيم أن فيك تتبارك مجيع األمم سبق فرأى أن اهللا باإلميان يربر األوالكتاب إذ"استخدم روح اهللا هذا الوعد 

 إلبراهيم أن يرى التأثري البعيد ملبدأ اإلميان الذي عمل مبوجبه، ولكن اهللا سبق فرأى أن هذا هو الطريق مل يكن ممكناً) ٨: ٣غل (
خرين من إمياننا باهللا إجابة الوحيد للربكة جلميع األمم، وليس سوى اهللا الذي يرى من بعيد مدى تأثري الربكة اليت تصل لآل

  .لدعوته لنا

  عوائق إجابة دعوة اهللا

رأينا املواعيد املباركة املرتبطة بدعوة اهللا، وسنتعلم كيف يستجيب اإلميان هلذه الدعوة، كما سنرى يف تاريخ إبراهيم 
  .كيف ميكن أن يتعوق رجل اإلميان، ولو لبعض الوقت، عن تنفيذ هذه الدعوة

 قبلما سكن يف وهو يف ما بني النهرين" إبراهيم  أن الدعوة وجهت إىل٧ أع يف اسطفانوس املدون ونتعلم من خطاب
فالدعوة وجهت إىل إبراهيم لكن الطبيعة كثرياً ما تظهر .  ولكن يف تنفيذ هذه الدعوة تعطل إبراهيم بسبب روابط الطبيعة"حاران

" من أور الكلدانيني ليذهبوا إىل أرض كنعان.. وأخذ تارح إبرآم ابنه "رأ الغرية الشديدة يف إجابة الدعوة فتتسلم القيادة إذ نق
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تظهر أحسن النوايا فتحاول باإلرادة الذاتية أن تعمل ما ليس يف فالطبيعة قد تدعي السري يف طريق اإلميان، وعندما تبدأ سريها 
مل " ليذهبوا إىل أرض كنعان"من أور الكلدانيني طاقتها والنتيجة أا تتوقف عن السري وهذا ما حدث فعالً، إذ بعد ما خرج 

يستطيعوا أن يصلوا إىل هذه األرض، فتوقفت الطبيعة يف منتصف الطريق يف حاران وسكن هناك، وتوقف املسري حىت مات تارح 
  .يف حاران

اً أن يقوده أبوه إذ ماذا عمل إبراهيم رجل اهللا؟ لقد مسح لنفسه أن يعاق عن طاعة دعوة اهللا طاعة كاملة، فلم يسمح أيض
وماذا كانت النتيجة؟ أنه قصر عن الوصول إىل األرض اليت دعي إليها، كما نرى ذلك واضحاً يف " وأخذ تارح إبرام"نقرأ 

. "ومن هناك نقله بعد ما مات أبوه إىل هذه األرض. فخرج حينئذ من أرض الكلدانيني وسكن يف حاران"خطاب اسطفانوس 
فالدعوة تصل إىل . ولو بعض الوقت عن اختاذ طريق االنفصال، وذلك بسبب بعض أقاربنا احملبوبنيكم كثريون منا يتعوقون 

املؤمن ولكنه يتباطأ يف إجابتها، ألن قريباً له غري مهيأ ملا تتطلبه من خروج، فينتظر مؤمالً أن هذا القريب يرى الدعوة يف مجاهلا 
  .فيعمل االثنان معاً

  .وتعطله سمو بالطبيعة إىل مستواه، ولكن الطبيعة تستطيع أن جتتذب رجل اإلميانإن اإلميان ال يستطيع أن ي

قد تقدم حجج كثرية لتربير أن نعرج يف منتصف الطريق ويف هذه احلالة توضع مطاليب الطبيعة فوق دعوة اهللا، وكثرياً ما 
أخذ الشخص املعطل ليفسح الطريق لرجل اإلميان يضطر اهللا، كما فعل يف قضية إبراهيم، أن يدخل املوت يف الدائرة العائلية وي

  .لتنفيذ دعوة اهللا يف طاعة كاملة
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  اإليمان وعدم اإليمان

  ٢٠ – ٤: ١٢تكوين 

لقد حترر إبرام من روابط الطبيعة، وإن كان ذلك بكلفة مؤملة وغالية، إذ دخل املوت إىل العائلة وسحب تارح أبوه من 
  ".فذهب إبرام كما قال له الرب"املشهد، عندئذ أطاع إبرام الدعوة 

يف موضوع أبيه، رأينا إبرام مسح للطبيعة أن تتسلم زمام . لكنه أخذ لوطاً ابن أخيه معه ولوط العاملي كان ثقالً على إبرام
لوطاً . .فأخذ إبرام "وانتهى األمر باملوت أما يف موضوع ابن أخيه فإن إبرام هو الذي تسلم القيادة " وأخذ تارح إبرام"القيادة 
  .ومع أن لوطاً كان ثقالً على إبرام إال أن هذا مل يعطل إميانه عن طاعته هللا" ابن أخيه

لكنهم مل " خرجوا من أور الكلدانيني ليذهبوا إىل أرض كنعان"هذا ونالحظ أنه ملا تسلمت الطبيعة زمام القيادة نقرأ أم 
  )٥ع " (خرجوا ليذهبوا إىل أرض كنعان"ن القيادة نقرأ أم لكن ملا تسلم اإلميا. يصلوا إىل تلك األرض بقيادة تارح

  مباينة

فلقد قال اهللا إلبراهيم . وإذ وصلوا إىل أرض كنعان، وجدوا الكنعانيني حينئذ يف األرض، وهذه العبارة هلا معناها العميق
 إىل أرض الوعد، فإنه –رجل الربكة  –فإذا كان اهللا قد أتى بإبراهيم ". ملعون كنعان"أما عن كنعان فقال اهللا " وأباركك"

وذه الطريقة فإن الشيطان يسعى لتقويض مقاصد اهللا ومينع رجل . يكتشف أن الشيطان قد استحضر ابن اللعنة إىل ذات األرض
  .اإلميان من الدخول المتالك األرض

  مقارنة

ورك بكل بركة روحية يف السماويات واملسيحي إنسان مدعو من العامل احلاضر ليكون شريك الدعوة السماوية، ولقد ب
وهكذا ) ١٢: ٦أف " (أجناد الشر الروحية يف السماويات"فإذ يليب املؤمن الدعوة تاركاً العامل، جيد نفسه مقاوماً من . يف املسيح

متع مبركزه إذ تتوق نفسه إىل التمتع بالربكات الروحية، فإنه جيد قوات الشر الروحية تصطف أمامه وتعمل على منعه حىت ال يت
  . وهو النصيب احلقيقي الوحيد للكنيسة–السماوي 

 وهكذا مل يدرك العامل الذي –كانت أور الكلدانيني بالنسبة إلبرام شيئاً ماضياً، كما كان امتالك األرض شيئاً مستقبالً 
 لقد ترك العامل احلاضر  وهذا هو أيضاً مركز املسيحي الذي يستجيب لدعوة اهللا–تركه وال العامل األفضل الذي يسعى إليه 
  .الشرير ولكنه مل يصل بعد إىل العامل اآليت
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 ما هو نصيب الشخص الذي يليب دعوة اهللا، وما هو الشيء الذي يسنده يف مركزه خارج العامل؟ هذا ما جنده يف –إذن 
  .قصة إبرام هنا الغنية بالتعليم والتشجيع

  طاعة اإليمان

لذي عمل إبرام مبوجبه كان مبدأ اإلميان، ومن الواضح أنه ترك أرضه واجته إىل أرض مل لنالحظ أوالً أن املبدأ العظيم ا
يصل إليها بعد، دون أن يكون شيء على اإلطالق أمام نظره الطبيعي وليس معىن هذا أنه مل ير شيئاً، بل أن ما رآه باإلميان 

باإلميان تغرب يف "، وأيضاً "لذي كان عتيداً أن يأخذه مرياثاًباإلميان إبراهيم ملا دعي أطاع أن خيرج إىل املكان ا"ولذلك نقرأ 
  ).١٣ و ٩ و ٨: ١١عب " (يف اإلميان مات هؤالء أمجعون"، وأخرياً "أرض املوعد

  طريق اإليمان

د كما يقول الروح القدس يف العهد اجلدي" غرباء ونزالء"وثانياً إذ أطاع دعوة اهللا على مبدأ اإلميان، صار هو والذين معه 
ففي حاران . ، وهذا جييء واضحاً عند قراءة احلادثة تارخيياً)١٣: ١١عب " (أقروا بأم غرباء ونزالء على األرض"عن هؤالء 

نصب "لكن إذ وصلوا إىل األرض نقرأ أن إبرام " فأتوا إىل حاران وأقاموا هناك"حيث تعوق إبرام بعض الوقت نقرأ القول 
فهو كغريب مل يكن . وأمامه وطن آخر" واجتاز إبرام يف األرض" األرض، ونقرأ أيضاً كشخص ليس له مكان معني يف" خيمته

  .له إال خيمة يف هذا العامل وكرتيل كان جيتاز إىل عامل آخر

  نصيب اإليمان

وظهر الرب إلبرام وقال لنسلك أعطي هذه "وثالثاً نتعلم ما الذي كان يسند إبرام يف طريق غربته فنقرأ هذه الكلمات 
وثانياً أن امتالك األرض وضع أمام إبرام ". وظهر الرب له "٧ولنالحظ هنا شيئني أوهلما تكرار العبارة مرتني يف عد" رضاأل

ا رأى األرض من بعيد، فواصل مسريه كغريب ونزيل يف نور جمد اهللا الذي دعاه، لقد رأى امللك يف ائه، كم. كشيء مستقبل
يبتغون "، وأيضاً "ألنه كان ينتظر املدينة اليت هلا األساسات"ولذلك نقرأ يف العهد اجلديد . اوبركات األرض اليت كان ذاهباً إليه

  ).١٦ و ١٠: ١١عب " (وطناً أفضل أي مساوياً

أليس هكذا احلال معنا فإن املسيح وحده أمامنا يف جمده وبركات البيت السماوي الذي حنن ذاهبون إليه جتعلنا حنمل ولو 
أناس غرباء ونزالء، فال يكفينا أن نعرف تعليم املسيح، وأن السماء أمامنا يف اية املطاف، لكن ينبغي أن بقدر حمدود طابع 

" أدرك الذي ألجله أدركين أيضاً املسيح يسوع"و" ألعرفه"يكون يف كل منا ذات الشوق الذي كان يف قلب الرسول الذي قال 
  ).١٢ و ١٠: ٣يف (

ج العامل إجابة للدعوة اإلهلية، عندئذ نستطيع أن ننمو شخصياً يف معرفة الرب نفسه وعندما نأخذ مركزنا الالئق خار
  .)٢١: ١٤يوحنا " (الذي عنده وصاياي وحيفظها فهو الذي حيبين والذي حيبين حيبه أيب وأنا أحبه وأظهر له ذايت"صدقاً لقوله 
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  تجاوب اإليمان

ويف الرسالة إىل . وهذا العمل يكلمنا حقاً عن السجود" فبىن هناك مذحباً"ورابعاً بعدما ظهر الرب إلبرام نقرأ إنه يف احلال 
العربانيني نرى أن الذين خيرجون إىل املسيح خارج احمللة ال حيملون فقط صفة الغرباء كأناس ليس هلم هنا مدينة باقية، بل 

  ).١٥ - ١٣: ١٣عب ( سيصبحون أيضاً ساجدين يقدمون به هللا يف كل حني ذبيحة التسبيح

. هذا ونالحظ أن إبرام مل يتحقق فقط جمد ذلك الوطن الذي رآه من بعيد، بل رأى أيضاً جمد ذلك الشخص الذي ظهر له
لقد قادته العطية إىل الشكر، لكن ظهور املعطى قاده إىل السجود، من هذا نفهم أن السجود هو فيض القلب الذي امتأل مبجد 

  .الشخص الذي تعبد له

  ينابيع اإليمان

، وهذا يكلمنا عن االستناد على الرب، فمهما كانت حاجات إبرام، ومهما كانت أعواز "دعا باسم الرب"خامساً إبرام و
رحلته كغريب، ومهما كانت املقاومات اليت تعترض طريقه، ومهما كانت التجارب، فقد كان له مصدر واحد ال ينضب وهو 

  .الرب فاستطاع أن يدعو باسم الرب

ففي أيام اخلراب قبل الطوفان كان هناك من يشبه قايني . جارب جيد األتقياء مصدرهم الوحيد يف الربيف كل أيام الت
) ٢٦ و ١٦: ٤تك " (حينئذ ابتدئ أن يدعي باسم الرب"، لكن كان هناك أيضاً أتقياء كما نقرأ "خرج من لدن الرب"الذي 

ويف ) ١٦: ٣مال " (املفكرين يف امسه"إذ نقرأ عنهم هذا القول وهكذا يف أيام مالخي املظلمة وجد املتقون ينابيعهم يف الرب 
، ويف وسط )٢١: ٩أعمال " (الذين يدعون ذا االسم"األيام األوىل من تاريخ الكنيسة كان املؤمنون معروفني هكذا 

 يدعون الرب من قلب الذين"اضطهادام كانوا يلجأون إىل الرب، ويف وسط خراب األيام األخرية يؤكد لنا الكتاب أنه يوجد 
  ).٢٢: ٢ يت ٢" (نقي

لكن مهما كان إميان إبرام، فإنه كان إنساناً حتت اآلالم مثلنا، وليس أحد يسلك طريق اإلميان إال وميتحن إميانه، 
  .واالمتحان يكشف لنا من الناحية الواحدة ضعفنا، ومن الناحية األخرى يكشف لنا نعمة اهللا وأمانته حنونا

  امعدم إيمان إبر

لكن ". ألن اجلوع يف األرض كان شديداً"برام جاء االمتحان يف صورة جوع، فكان جوع شديد، كما نقرأ يف تاريخ أ
وعلى كل حال فإن إبرام حتت . إن كان الرب قد مسح باجلوع فإن الرب أيضاً يستطيع أن يسد حاجة خاصته مهما كان اجلوع

نفسه وبني الرب، وبدالً من أن يدعو باسم الرب انقاد ملا أماله عليه عقله تأثري احلاجة الشديدة مسح للظروف أن تقف بني 
  .وعوضاً عن أن يتكل على اهللا ليعوله احندر إىل العامل طالباً العون منه" واحندر إىل مصر"واملنطق الطبيعي وتوقف السري باإلميان 
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ه وجد نفسه أمام صعوبات جديدة تعرض هلا بسبب وملا اختذ إبرام هذه اخلطوة اخلاطئة، وجد ما يسد حاجته، نعم، ولكن
  .املركز اخلاطئ الذي وجد نفسه فيه، إذ خاف أن يقتل من أجل سارة امرأته إرضاء لشهوات مصر

ومل يعد بإمكان إبرام يف هذه احلالة أن يعتمد على اهللا حلفظه، وترك ليواجه بنفسه هذه الصعوبة اجلديدة، فبدأ يفكر يف 
  .ستوى العامل، وأجاز نفسه أن يكذب قاصداً أن حيمي نفسه على حساب زوجتهاحليل ونزل إىل م

إن عدم اإلميان إذ حيمل يف طياته ذات احلكم يقود دائماً إىل ذات الشر وهو الشيء الذي حناول أن نتفاداه بسلوكنا الذي 
ى وجه كل األرض، ماذا حدث هلم؟ بددهم الرب من ذ أرادوا أن يبنوا برجاً لئال يتبددوا علإمتليه علينا إرادتنا، فقبائل بين نوح 

وإبرام إذ خاف أن يأخذ فرعون زوجته منه فقال إا أخته، ونسي أن اهللا قادر أن حيفظه، ماذا . هناك على وجه كل األرض
من املوت وبعد ذلك يف ظروف مشاة ترك أليمالك أيضاً األرض وهرب خوفاً ". أخذت املرأة إىل بيت فرعون"كانت النتيجة؟ 

  ).٣ - ١: ١راعوث (جوعاً ماذا وجد؟ وجد املوت ينتظره يف موآب 

صحيح أن إبرام حصل بتصرفه هذا على سداد حاجته وصار غنياً، لكن ما كان أغلى الثمن الذي دفعه، ألنه يف مصر مل 
  .يقدر أن ينصب خيمته، كما ومل يستطع أن يقيم مذحباً، ويدعو باسم الرب

  أمانة إله إبراهيم

ل عن شعبه هللا ال يتخفا" ألن دعوة اهللا وهباته هي بال ندامة"لكن على الرغم من كل الفشل، فإن اهللا أظهر أمانته له 
وهذا ما فعله الرب مع عبده الفاشل، لذلك . لفشلهم، بل يعمل ألجلهم وإن كان يف سياسته القضائية يدعهم يؤدبون جلهلهم

، ويف النهاية بعدما اكتشف الكذب طرد "ت عظيمة بسبب ساراي امرأة إبرامفضرب الرب فرعون وكل بيته ضربا: "نقرأ
هذا وقد اختذ فرعون التدبريات اليت تكفل خروج إبرام من مصر . "هوذا امرأتك خذها واذهب"فرعون إبرام من مصر وقال له 

شعب اهللا ال بسبب شهادم األمينة هللا بل ما أردأ أن يطرد العامل ". فأوصى عليه فرعون رجاالً فشيعوه وامرأته وكل ما كان له"
  .بسبب التصرفات املخجلة

  . خرج عبده من املركز اخلاطئ، ولكن ال يفوتنا أنه خرج منها موخباً يف خجل– يف صالح اهللا –وهكذا 

  رفض واختيار

  ١٣تكوين 

لظروف اليت تعرض هلا إبرام أنه ولقد أظهرت ا. سرعان ما عاد إبرام إىل طريق اإلميان عندما وضع إميانه حتت االمتحان
  . ابن أخيه العامليكان يعيش حقاً يف نور املدينة السماوية، وذا تسىن له أن يرفض الدائرة اليت هي مجيعها سقى، واليت اختارها

  رد نفسه من السقوط
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وإذ كان قد ذاق . شل أحياناًلكنه كان مثلنا يف. رد إبرام من مصر أما إىل أين يذهب فهذه نقطة ال يبايل العامل القد طُ
. بركة املكان الذي هو خارج أرض مصر، مل يكن هناك ما يشبع نفسه أقل من العودة إىل مكان الربكة الذي كان قد تركه

وسار يف رحالته من اجلنوب إىل بيت إيل، إىل املكان الذي كانت خيمته .. إىل اجلنوب .. وصعد إبرام من مصر : "لذلك نقرأ
  ".ىل مكان املذبحوإ... فيه 

وهذا ما حيدث لكل نفس ترد حقيقة فإنه يرجع خطوة خطوة حىت يرى يف خيمته غريباً ونزيالً، آخذاً مركز الساجد يف 
  .مذحبه، معتمداً على الرب داعياً بامسه

  نتائج السقوط

املؤمن ال ميكن : حة يف غريهرى واضما من شك يف أن رد نفس إبرام كان رداً كامالً، لكن نتائج احندار إبرام وسقوطه ت
وهنا يظهر أمامنا تأثري سقوط إبرام .  دون أن يترك نتائج سقوطه على اآلخرين، حىت وإن كان هو قد أقيم من سقطتهأن يسقط
لقد رأينا يف تارح صورة لرجل الطبيعة الذي ميكن أن يتظاهر باعتراف حسن، لكنه ال يقدر أن يسلك طريق اإلميان . على لوط

يقود النفس إىل خارج العامل، كما رأينا يف إبرام رجل اإلميان، الذي يعمل طبقاً لكلمة الرب متخذاً مكانه خارج العامل، الذي 
أما لوط فنرى صورة ملؤمن حقيقي يأخذ مكانه خارج العامل، ولكن ليس نتيجة إميانه . وإن كان يفشل أحياناً يف طريق اإلميان

تك " (وذهب لوط معه"مثالً ملا ترك أبرام حاران نقرأ . ، وهذا واضح من عدة مواضع يف كلمة اهللاباهللا، بل حتت تأثري غريه عليه
وصف فيها لوط ذا وهنا املرة الثالثة اليت ي) ١: ١٣تك " (وصعد لوط معه"وأيضاً ملا صعد إبرام من مصر نقرأ ) ٤: ١٢

  ).٥: ١٣تك " (ولوط السائر مع أبرام"الوصف 

ريين ممن يتخذون مركزاً صحيحاً خارج العامل، ولكنهم يفعلون ذلك حتت تأثري صديق أو قريب، وليس إن لوط ميثل الكث
كم نرى بطريقة ! رى ماشياً على ضوء غريه، ويا لألسفونشاهد أن لوطاً من أول سريه ي. من التدريب الشخصي واإلميان باهللا

  .فسنا اإلميان، وعند التجربة نتزعزع وال نقدر أن نثبتأو بأخرى أننا نشبه لوط، إذ نعمل دون أن يكون لنا يف أن

الذي حيدث أم يسقطون، ويتركون الطريق ! وعندما جييء االمتحان، ماذا حيدث للمؤمنني الذين يسريون يف نور غريهم
  .الشخصي، وبذلك ليس هلم اإلميان الذي ال توجد فيه جاذبيات للجسد، الطريق الذي مل يدربوا أنفسهم على السري فيه

  أشراك الغنى

وواضح أن علة هذه " وحدثت خماصمة"نقرأ . جييء أحياناً كثرية االمتحان بالصورة اليت جاء ا يف قصة إبرام ولوط
املخاصمة كانت تتركز يف ممتلكاا، ونالحظ تكرار القول أما مل يقدرا أن يسكنا معاً، والسبب املباشر لذلك هو أن أمالكهما 

ما بالنسبة للغىن الزمين، أو بالنسبة إكثرياً ما حيدث أن املؤمنني يتخاصمون بسبب حسدهم الواحد لآلخر، كانت كثرية، و
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إنكم يف "وس، قال الرسول بولس هلؤالء املؤمنني ب املواهب الروحية يف كنيسة كورنثنرى املخاصمات بسب. للمواهب الروحية
  ".كل شيء استغنيتم فيه يف كل كلمة وكل علم

 يتبني أن الغىن الروحي الذي مل حيسنوا التصرف فيه كان بسبب املخاصمات واالنقسامات بينهم، فيقول هلم من هذا
: ٣، ٥: ١ كو ١" (ينتفخ أحد ألجل الواحد على اآلخر: "، مث يضيف هلم القول"إذ فيكم حسد وخصام وانشقاق: "الرسول

  .خر أما غناهم فقد صار سبباً لالنقسامإن الفقر رمبا كان يقودهم لالرتباط أحدهم باآل). ٦: ٤، ٣

حصال على هذا الغىن الزمين الذي كان ويف قضية إبرام ولوط، كان الغىن الزمين هو علة املخاصمة، وقد نسأل من أين 
ولكن علة املخاصمة؟ حنن نذكر أنه ملا خرج إبرام من حاران سائراً يف طريق اإلميان، وكان لوط معه أما أخذا كل مقتنياما، 

لكن يف مصر كان إبرام قد حصل على ثروة كثرية إذ بعد رد ). ٥: ١٢تك (مل تكن هذه يوماً من األيام علة خماصمة بينهما 
إذن فقد كانت الثروة اليت حصل عليها بعدما حتول عن طريق ". وكان إبرام غنياً جداً يف املواشي والفضة والذهب: "نفسه نقرأ

ينه وبني أخيه، وإذ حدثت املخاصمة بني هذين األخوين مل يستطيعا يف هذه احلالة أن يشهدا هللا أمام اإلميان، هي علة املخاصمة ب
  .الكنعانيني والفرزيني الساكنني يف األرض

  مرآز اإليمان

هنا نرى أبرام وقد ردت نفسه وأصبح يف املركز الصحيح بدوافع صادقة، بينما كان لوط يف مكان مناسب، لكنه كان 
خر، ألجل هذا نرى أنه بينما كانت املخاصمة فرصة إلظهار التفكري العاملي الذي كان يف قلب لوط، فإا أظهرت أيضاً تابعاً آل

ال تكن خماصمة بيين : "التفكري السماوي الذي كان يف قلب إبرام، الذي استطاع أن يرفض كل ما هو منظور، ويقول للوط
 يتخذ مركز دون أن ميتلك إميان شخصي يليق ذا املركز، سرعان ما يكون هذا اإلنسان الذي". ألننا حنن أخوان... وبينك 

  .اإلنسان مصدر نزاع بني اإلخوة، ومن االنفصال عن ذاك الذي ال يستطيع أن يتمثل بإميانه

وط إن إبرام الذي كان أمامه الوطن السماوي استطاع أن يتخلى عن العامل احلاضر، بكل ما فيه من راحة وغىن، أما ل
إبرام اكتفى مبا اختاره اهللا له من صعب وسهل عاملاً أن كل شيء سيفضي يف النهاية إىل . فاختار ما هو األحسن يف نظر الطبيعة

  .أرض املوعد بكل بركاا

  اختيار الجسد

 - ١٠ع (لبه رأينا أن لوطاً كان حتت تأثري غريه عندما قبل أن خيرج، ولكن إذ ترك الختياره أظهر أن العامل موجود يف ق
رأى ما هو حسن " فرفع عينيه ورأى كل دائرة األردن"، وبدون أن يطلب إرشاد اهللا له، اختار طريقه حبسب املنظور )١٣

حسب املنظور، رأى ما كان يظن أن فيه راحته احلاضرة وغناه، ففي كل مكان يف دائرة األردن رأى ماء ملواشيه دون أن 
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لقد ". كأرض مصر"وأكثر من هذا كله أا كانت " كجنة الرب"ت هذه الدائرة خصبة مثمرة كما كان. يضطره األمر حلفر آبار
  .تبع لوط إبرام يوم أن احندر إىل مصر، وذاق رخاء مصر، مما أثارت رغائب قلبه إلشباع ميوله العاملية ومسراته الكامنة

 يكن يف قلبه اإلميان الشخصي الذي تتطلبه ألجل هذا اختار لوط كل دائرة األردن، وختلى عن طريق االنفصال اليت مل
  .هذه الطريق، وهكذا ترك أرض كنعان، تركها إىل األبد

مل يكن هناك خطأ يف اختيار دائرة سقي تتوفر فيها املياه، لكن اختيار لوط هلذه الدائرة برهن على أن قلبه مل يكن 
لى ذلك، فإن اخلطر الكامن يف أرض السقي هذه هو أن موضوعاً على الوطن الغري املنظور الذي وعد به الرب، وعالوة ع

  .الشيطان غرس يف وسط هذه الدائرة مدينة سدوم

لقد بقي إبرام يف أرض كنعان، بينما سكن لوط يف مدن الدائرة إذ كان قد ختلى عن طريق اإلميان، واختار لنفسه ما رأى 
ونقرأ عن أهل سدوم " نقل خيامه إىل سدوم" ألننا نقرأ أنه وهكذا كان طريقه يف هبوط مستمر،.  أن فيه راحتهحسب املنظور

ونتعلم أن لوط مل يكن له عالج هلذه احلالة فاحندر واحندر حىت الغرق وترك املشهد ". أم كانوا أشرار وخطاة لدى الرب جداً"
  .حتت سحابة من اخلزي والعار

  اعتراف اإليمان

لقد مسح لنفسه أن ينقاد مبا رأته عيناه . ن يتلقى إعالنات جديدة من الربوإذ حترر إبرام من ابن أخيه العاملي، أمكن أ
  .دون قيادة الرب، وكانت النتيجة أن استيقظت شهوات قلبه، وأسرعت خطواته حنو ما اشتهى قلبه

ينيك وانظر ارفع ع: "قال الرب إلبرام بعد اعتزال لوط عنه. وإبرام يستخدم عينيه، ولكن يف االجتاه الذي اختاره له الرب
وحسن لنا عندما نتحرر من ثقل . طلب الرب منه أن ينظر يف كل مكان يف األرض اليت أعطاه إياها" من املوضع الذي أنت فيه

غري ناظرين إىل األشياء اليت ترى بل "الذين ليس هلم إميان للسري يف طريق االنفصال أن نركز عيوننا على األشياء اليت هي فوق 
  .باملدينة السماوية اليت هلا األساسات.  ونسعى للتمتع بكل إعالن أعطانا إياه إهلنا فيما يتعلق باملستقبل"إىل اليت ال ترى

" قم امش يف األرض طوهلا وعرضها ألين لك أعطيها"ويف هذه احلالة وذه الكيفية نستطيع أن ننفذ توجيه الرب إلبرام 
، ومسح للرب أن خيتار له، نراه اآلن يتمتع بإعالن سام عن رتفع فوق كل خماصمةوهكذا إذا حترر إبرام من جمرد التابعني له فإنه ي

  .الوطن الذي كان ينتظره بصرب، فينتقل من مكان إىل مكان خبيمته ومذحبه
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  النصرة والهزيمة

  ١٤تكوين 

كما رأينا كيف ميكن أن . تبع طريق اإلميان كإجابة لدعوة اهللاترأينا يف اإلصحاح الثاين عشر من سفر التكوين الربكة اليت 
  .تتعرض خطواتنا للزلق ما مل منسك بقوة الرب

وقد شاهدنا يف اإلصحاح الثالث عشر من هذا السفر املؤمن الذي يتنكر للعامل ألنه يعرف طريق اإلميان، وذلك باملباينة 
  .العاملمع املؤمن الذي يسمح لنفسه أن يكون حمكوماً مبا هو منظور فيصبح اختياره احملزن وهو 

 ويف وسط هذه – ممالك ضد ممالك –أما اإلصحاح الرابع عشر موضوع تأملنا اآلن، فيعرض أمامنا حروب العامل 
هذا . احلروب بينما نرى املؤمن الذي رفض العامل حيرز انتصاراً، فإنه من جهة أخرى نرى السائر بالعيان يقع حتت تأثري قوته

لك املسيح ككاهن وملك، وهذه الصورة لنتيجة يف النهاية عن خالص شعب اهللا، وموستنتهي حروب العامل يوماً، وستسفر ا
  .نراها بطريق الرمز يف ملكي صادق ملك ساليم

  )١١ - ١(الحرب 

 لتنفيذ مطامعها التوسعية ونرى غريها حتادهااألمم وايفتتح هذا اإلصحاح بصورة هذا العامل احلاضر الشرير، فنرى جتمع 
نفسها من هجوم اآلخرين، وفضالً عن ذلك فهو عامل ظامل حيث جند الناس جمربين ضد إرادم لتنفيذ مطامع تقوم بالدفاع عن 

ولذلك جند العامل كله سواء يف األماكن العالية أو املنخفضة ) ٤ع (احلكومات أو أم يتمردون على احلكومات لينالوا حريتهم 
  .تصطرع فيها احلروب والصراعات

  )١٢عدد (األسر 

عة ملوك مع مخسة جند لنا تعليماً ذا أثر عميق، فما أكرب الفرق بني مؤمن حيكمه  اليت دارت رحاها بني أربيف احلرب 
ويف هذه احلرب نرى لوط رجل العيان يقع أسرياً، بينما نرى أبرام رجل اإلميان، يف اية . العيان، وبني مؤمن يسري باإلميان

  .املشهد، منتصراً على العامل

، وما يلفت انتباهنا أن لوط الذي قرأنا عنه "أخذوا لوط ابن أخي إبرام وأمالكه ومضوا"ك نقرأ أن امللوك املنتصرين ولذل
، ها حنن نراه خيطو خطوة أخرى )١٢: ١٣ ("نقل خيامه إىل سدوم"يف اإلصحاح السابق أنه اختار لنفسه كل دائرة األردن وأنه 

 يسكن يف سدوم ملا  مل يكن يف عزم لوط أول األمر أنرمبا". إذ كان ساكناً يف سدوم ":إىل أسوأ فيسكن يف سدوم إذ نقرأ عنه
نصب خيامه مقابلها، لكن اخلطوة اخلاطئة إمنا تقود إىل أخرى أردأ منها، فإذ اقترب من العامل سرعان ما أصبح يف العامل، وسكنه 

ا حقيقة ال مفر منها أن املؤمن الذي يندمج مع العامل ال تصبح لديه إو. يف العامل جعله مرتبطاً حبروبه والوقوع حتت تأثري قوته
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١٨١٨ 

قوة ضد العامل، ألنه حيث ال يوجد اإلميان الذي يضع اعتبارات اد اآليت أمام العني، فال تكون هناك قوة تغلب العامل احلاضر 
ها سلسلة من اهلزائم الواحدة تلو األخرى، هذه احلالة نراها يف لوط إنه مل يعرف للنصرة طعماً إذ كانت حياته كل. الشرير

وليس على مبدأ اإلميان، وملا جاء االمتحان سقط حتت تأثري املظاهر احلسنة اليت " إبرام"فعندما خرج من وطنه خرج حتت تأثري 
ما دارت رحى وأخرياً بعد سكنه يف سدوم، وجد نفسه وحيداً عند. ختلب النظر، وإذ اقترب إىل العامل تأثر به وسكن يف سدوم

  .وبال أصدقاء ملعونته، ومل تكن له قدرة على االتكال على اهللا فوقع أسرياً يف يد األعداءالقتال إذ كان بال قوة 

  )١٦ - ١٣(مباينة 

  .لكن باملباينة مع لوط الذي اختار لنفسه العامل، وأصبح له أسرياً، يستحضر أمامنا رجالً آخر الذي أنكر العامل، وغلبه

وط مستعداً يف يوم احلرب، لكن إبرام الذي كان يف حالة االنفصال، كان على أمت استعداد للحرب، فكان عنده مل يكن ل
يف بيته غلمانه املتمرنون على احلرب، كما كان مستعداً ألن جياهد اجلهاد احلسن، ليس كأهل العامل الذين حياربون ملطامع 

  .ع أخاه الذي كان قد سيبشخصية، أو للحصول على غنائم عاملية، بل ليسترج

إن أسلحة حماربتنا حنن املؤمنني ليست جسدية، ومصارعتنا ليست مع دم وحلم، لكننا حنارب، ألجل احلق، وجناهد إلنقاذ 
  .من يتعرضون خلطر االنزالق يف ديانة العامل أو الذين جرفهم العامل فعالً يف حبائله

يد مفتخراً بصليب ربنا يسوع املسيح، الذي به صلب العامل له، وهو لقد كان الرسول بولس يعيش على ضوء العامل العت
جماهداً اجلهاد احلسن وهارباً من شراك الذين يريدون أن يكونوا أغنياء يف هذا العامل احلاضر، الذين طعنوا أنفسهم . للعامل

فة للديانة العاملية، فكتب ملؤمين كولوسي إىل األركان الضعيبأوجاع كثرية، جماهداً ألجل أولئك الذين كانوا يف خطر االنزالق 
  )١: ٢كو ( "فإين أريد أن تعلموا أي جهاد يل ألجلكم وألجل الذين يف الودكية: "قائالً هلم

أن جتتهدوا "، وأيضاً "مبغضني حىت الثوب املدنس من اجلسد"وهكذا يف رسالة يهوذا جند روح إبراهيم يف هذا القول 
وبينما حنن نفعل ذلك نظري الرمحة من حنو املؤمنني الذين أسرهم العامل ساعني الختطافهم ". قديسنيألجل اإلميان املسلم مرة لل

  ).٢٣ و ٢٢ و ٣يهوذا (من النار 

  )٢٤ - ١٧(تعويض 

حنن كثرياً ما ننتصر على عداوة . وكما رأينا إبرام منتصراً على عداوة العامل، نراه أيضاً ينتصر على عطايا العامل وإغراءاته
واملؤمن ال يكون أكثر تعرضاً للسقوط مبثل ما يكون يف حلظات . ظهر لنا من عطف وصداقةالعامل، لكننا ننهزم أمام ما ي

االنتصار حيث يكون غري حذر، وهذا ما يعرفه العدو جيداً وهلذا يأيت بتجاربه يف اللحظة اليت ال نكون فيها مسلحني، وهذا ما 
  ".ك سدوم الستقباله بعد رجوعه من كسرة كدرلعومر وامللوك الذين معهفخرج مل"فعله مع إبرام إذ نقرأ 
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  .لكن إن كان ملك سدوم جاء ليجرب إبرام، فإن ملكي صادق كان هناك ليسنده ويعضده

ويف الرسالة إىل العربانيني يعطينا الروح القدس املعىن الروحي هلذا املشهد اجلميل، فملكي صادق لنا كمثال ألجماد املسيح، 
 إنه كملك يأيت بالرب والسالم )٣ - ١: ٧عب ( امسه ومدينته تعلنان أنه ملك الرب وملك السالم وهو أيضاً كاهن اهللا العليف

لشعبه، وككاهن يقود تسبيحات شعبه هللا، وكممثل هللا لدى شعبه فإن ملكي صادق يبارك إبرام، وكممثل لإلنسان أمام اهللا 
  .فإنه يبارك اهللا العلي عن إبراهيم

ويتعامل بالقضاء مع كل  وخيلص شعبه األرضي من أعدائه" كالعلي"عرف اهللا ولذلك ففي أيام امللك األلفي السعيد سي
وهو حيمل اجلالل وجيلس "قوى األعداء، وعندئذ يظهر املسيح كامللك والكاهن معاً وهذا ما نقرأه بصورة مباشرة يف النبوة 

فسيكون هو ملك الرب احلقيقي وملك السالم، ) ١٣: ٦زك " (م بينهما كليهماوتكون مشورة السال... ويتسلط على كرسيه 
  .كما سيكون كاهن اهللا العلي

وقد قدم ملكي صادق إلبرام خبزاً ومخراً، فسددت أعواز إبراهيم وضمنت أفراحه، فاستطاع أبرام أن يرفض ما قدمه له 
 األرض، وإذ كان قد بارك الرب اإلله العلي، رفض كل ما عرضه العامل، ورفع يده إىل الرب العلي، مالك كل ما السماء وعلى

  ".أنا أغنيت إبرام"العامل عليه لئال يقول 

 بكل بركة روحية يف السماويات، وصار له غىن املسيح الذي ال يستقصى، أن يسمو ويستطيع املؤمن الذي باركه اهللا
 هذا الطريق على منا يسري يفإ  حياة اإلميان باالنفصال، واإلميانفوق غرور العامل ويرفض عطاياه وجمده، ويقتفي أثر السالم يف

ضوء اد العتيد، كما أن اإلميان على يقني أن كل حماربات العدو سوف تأيت إىل ايتها عند املسيح ايد عندما خيلص شعبه 
مز " (حتمل اجلبال سالماً للشعب. قيدين شعبك بالعدل ومساكينك باحل"املسكني والفقري ويتأسس الرب والسالم، كما نقرأ 

  .له كل اد) ٣ و٢: ٧٢
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  البنوة والميراث

  ١٥تكوين ص 

أما القسم الثاين من .  من سفر التكوين الشهادة العلنية اليت شهد ا إبرام أمام الناس١٤ – ١١رأينا يف اإلصحاحات من 
ومن الواضح أن ارحتال .  نفس إبرام من تدريبات أمام اهللا، فنرى فيه ما اجتازته٢١ – ١٥تارخيه وهو املكون من اإلصحاحات 

إبرام من حاران، وخيمته، ومذحبه، ورفضه للعامل وانتصاره على امللوك كانت هذه مجيعها أموراً منظورة رآها الناس واليت بنت 
  .ية الداخلية اليت كانت وراء شهادته العلنيةحياة اإلميان والنهاية ايدة اليت قادت إليها أما اآلن فإننا نؤخذ لنرى التدريبات النفس

ويا هلا من حلظة عميقة أن نتحقق أننا لسنا مدعوين رد أن نشهد فقط عن أمور هي يف ذاا حق، بل لنشهد أيضاً 
  .حلقائق هلا تأثريها العملي يف نفوسنا

لقد ظهر اهللا . بني اإلنسان حتت اآلالم مثلناومن خالل هذه املشاهد العجيبة، جند األحاديث والعالقات احلميمة بني اهللا و
إلبرام يف رؤى، كما يف زيارات شخصية، وتكلم معه، وقبل ضيافته، ويف كل هذه األحاديث كان اهللا يعلن له مقاصد قلبه من 

  .يعامله كخليل فيفضي إليه بفكره عن العاملجهة نفسه ومن جهة نسله، كما كان 

  )١ع (إعالن اهللا 

وحنن جند تعليماً . كامل الثقة يبسط حاجته قدام اهللا، وخيربه مبشاكله كما ويطلب أيضاً ألجل اآلخرينكان أبرام يف 
وعلى ضوء إعالن اهللا الكامل . عميقاً إذ نتأمل يف نعمة اهللا املتنازلة إىل عبده هذا من جهة ومن جهة أخرى نرى ثقة إبرام بإهله

كة أعظم مع اهللا ولو بشكل حمدود، وحسن لنا أن نتحدى قلوبنا من جهة مدى لنا كأبينا يستطيع املؤمنون أن يتمتعوا بشر
معرفتنا هلذه الشركة املباركة، فنجد يف حالوة ثقة البنني ما يشجعنا أن نتقدم بكل مشاكلنا إىل اهللا ونبسط حاجتنا قدامه، ويف 

  .لى األقل لرترع مثل هذا االرتباط باهللافإننا نتشجع ذه املشاهد احللوة ع. ثقة احملبة نطلب ألجل اآلخرين أيضاً

بعد هذه "بط النشيط يعطينا تعليماً عميقاً، فإذ رفض إبرام كل عطايا العامل وأجماده نقرأ إن املناسبة اليت جند فيها هذا الترا
) أو أنا أجرك الكثري جداً(". أجرك كثرياً جداً. أنا ترس لك. ال ختف يا إبرام. األمور صار كالم الرب إىل إبرام يف الرؤيا قائالً

، كما أن رفضه العامل وعطاياه إن النصرة اليت أحرزها على امللوك حركت العداوة يف قلوم من جهة إبرام فاحتاج إىل ترس
رسنا وما دام اهللا هو نفسه ت. وال شك أن محاية اهللا ومكافأة اهللا تفوقان مبا ال يقاس كل ما يقدمه العامل. احتاج إىل مكافأة وأجر

فنحن ال خناف انتقام أعداء مهزومني، وما دام اهللا نفسه ترسنا فنحن ال خناف انتقام أعداء مهزومني، وما دام اهللا نفسه هو أجرنا 
  .فنحن نستطيع أن نستغين به عن كل عطايا العامل

  )٣ و ٢(جواب اإليمان 
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وإبرام يف كامل الثقة، بناء على كلمة اهللا اليت قاهلا له " أجرك كثري جداً.... أنا "لقد قال اهللا . ما أمجل ما أجاب به اإلميان
أنت تكلمت عن نسل يل ووعدتين : ، مث يبسط حاجته قدام اهللا، وكأنه يقول له"ماذا تعطيين؟"إذا كان األمر كذلك : يسأل

ين ل ولكن مل تعطأعطيتين األرض وتكلمت عن نس. باألرض لكنين ماض بدون ولد، وكل ما أملك سيؤول إىل عبدي أليعازر
  .نسالً والعبد هو الوارث يل

  )٤ع (مكافأة النعمة 

لقد طلب إبرام ابناً، ولكن . وهكذا جاءت إجابة الرب إلبرام، إا اإلجابة اإلهلية بأن عطاياه له تكون أكثر مما طلب
الذي خيرج "قال له . اث مها جواب الربفكانت البنوة واملري. مرياثاً لنسلالرب وعده بأن يعطيه ليس ابناً فقط بل ويعطيه أيضاً 

هذه األقوال ". أنا الرب الذي أخرجك من أور الكلدانيني ليعطيك هذه األرض لترثها"وأيضاً قال له " من أحشائك هو يرثك
ث سواء أكان ، فالبنوة واملريا"فإن كنا أوالداً فإننا ورثة أيضاً "١٧: ٨تشرح لنا احلقيقة الواردة يف الرسالة إىل أهل رومية ص 

للشعب األرضي أم للشعب السماوي يرتبطان الواحد باآلخر كل االرتباط ونصيبنا يف املستقبل مرتبط بكوننا أوالداً، فإن كنا 
  . أوالداً فإننا ورثة أيضاً وال ميكن أن يكون هللا أوالد دون أن يعد هلم مرياثاً

  ٧ – ٥: ١٥تك " حسب له برًا"

). ٢٦: ٣غل " (مجيعاً أبناء اهللا باإلميان باملسيح يسوع"رح لنا حقاً آخر هو أن املؤمنني هم ولكن هذه الصورة اجلميلة تش
كما نرى هذا اإلميان واضحاً يف " آمن بالرب"ال شك أن اإلميان كان موجوداً من قبل لكن هذه أول مرة نقرأ فيها أن إنساناً 

كان عليه أال . ه اخلاصة وكل ما طلب منه أن ينظر ويصغي ويؤمنما حييط به من ظروفلقد استحضر إبرام من كل . بساطة تامة
وإذ كان يتطلع ". انظر إىل السماء"يتطلع إىل سارة وال إىل نفسه وال إىل األرض وال إىل أي شيء من الطبيعة بل يقول له الرب 

  ".براًفآمن بالرب فحسبه له " "هكذا يكون نسلك"إىل جنوم السماء كان يصغي إىل ما يقوله اهللا 

 لريسم الطريق الذي يسلكه املؤمن يف ٤وحنن نعلم كيف استخدم روح اهللا هذا املشهد يف الرسالة إىل أهل رومية ص 
انظروا إىل السماء ". أصغوا"، "انظروا"حنن كأناس خطاة يقدم لنا اهللا املسيح ويقول لنا . املسيح ليحسب يف حالة الرب أمام اهللا

تطلعوا إىل يسوع، وأصغوا . نه مات ألجل اجلميع، واهللا شبع بعملهإ: وأصغوا ملا يقوله اهللا عن املسيحاملسيح على وثبتوا عيونكم 
إىل ما يقوله اهللا عنه، وإذ تؤمن النفس احملتاجة باملسيح يسوع كالذي مات ألجلها، عندئذ يعلن اهللا هلذه النفس اليت آمنت أا 

  .لة بر أمام اهللا، وإا صارت من أوالد اهللا، وبالتايل وارثة هللا باملسيحتربأت من كل خطاياها، وأا قد أصبحت يف حا

   )١٠ – ٨(غفران الخطايا 

وفضالً عن ذلك فإن إبرام تعلم درساً آخر وهو وجوب أن تكون الذبيحة هي األساس هلذه الربكات، وهكذا ينبغي علينا 
ال شك أنه توجد ". بدون سفك دم ال حتصل مغفرة"العظمى أن نذكر دائماً أن األساس األبدي لربكاتنا هي يف الذبيحة 
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درجات متفاوتة يف تقديرنا حنن لذبيحة املسيح، كما نفهم من خمتلف احليوانات اليت طلب من إبرام أن يقدمها، لكن الذبيحة 
  .وحدها هي الضامنة لكل الربكات

 أيضاً حماوالت العدو املستمرة يف مهامجة هذه واآلن وقد رأينا أن كل بركتنا تتوقف على ذبيحة املسيح العظمى نرى
وواجبنا حنن املؤمنني يف هذه احلالة هو أن ندافع عن هذا . الذبيحة املباركة، والعمل على التقليل من قيمة هذا العمل الكامل

 طرداً كل طري جنس وواجبنا حنن املؤمنني يف هذه احلالة هو أن ندافع عن هذا احلق الثمني، ونزجر بل ونطرد. العمل الكامل
  .حياول مهامجة هذه الذبيحة بقصد التقليل من قيمة دم املسيح الكرمي الثمني

مغيب "إن .  هذه الذبيحة هي أساس كل بركة فما أحرى كل نفس أن ختصص لذاا باإلميان موت املسيحوما دامت
النفس املتأملة وهي تدخل يف املعىن العميق ، كل هذه تتحدث عن اختبارات "والرعبة املظلمة العظيمة" "والسبات" "الشمس
وكان ثالثة أيام ال يبصر فلم يأكل ومل "أمل خيترب نفس الرسول بولس هذه التدريبات بعد أن رأى املسيح يف اد فقيل . للصليب
  .؟)٩: ٩أع  ("يشرب

رض املوعد ولكن كان عليهم أن ودخل نسله بكل يقني إىل أ. وأخرياً تعلم إبرام أن الطريق إىل اد هو طريق اآلالم
إننا أوالد اهللا، وورثة اهللا مع املسيح، وإننا :  هذه احلقائق األربع املار ذكرها وهي١٧: ٨وحنن نرى يف رومية . جيتازوا اآلالم أوالً

  .دهذه كلها نراها يف قصة إبرام الذي رأى وراء تنور اآلالم نور ا. نتأمل مع املسيح، وأخرياً نتمجد أيضاً معه
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  الجسد والناموس

  ١٦تكوين 

تعلمنا من اإلصحاح اخلامس عشر من سفر التكوين أن الربكة قد وعدت بالتحديد إىل إبرام، وإن هذه الربكة هي من 
واحلق العظيم الراسخ أن كل بركة سواء أكانت لشعب اهللا األرضي أو . جمرد النعمة املطلقة واليت تقوم على أساس الذبيحة

  .وي هي من جمرد نعمة اهللا الغنية املطلقة، حىت يف بر اهللا الكامل، وذلك بواسطة ذبيحة املسيحللشعب السما

  االمتحان

وأما ساراي امرأة إبرام " ولكن اهللا امتحن صربه إذ نقرأ )٦ - ٤: ١٥( بان يعطيه ابناً، وآمن إبرام باهللا لقد وعد اهللا إبرام
ة ميكنه أن حيصل على الوارث؟ وحتت االمتحان فشل إبرام يف صربه، وبدالً من أن كيف إذن يف هذه احلال) ١: ١٦" (فلم تلد له

ينتظر وقت الرب، نراه حياول أن حيصل على الربكة اليت وعد ا عن طريق حماوالته الشخصية، وعجيب انه يف الرسالة إىل 
ولكن يف تارخيه، كما ويف ) ١٥ - ١٢: ٦عب . (ملواعيدالعربانيني يقدم لنا إبراهيم كاملثل العظيم للذين باإلميان واألناة يرثون ا

 ملا وضع إميان إبرام يف االمتحان فشل، وهنا يف ص ١٢تاريخ كل واحد منا جييء الفشل يف ذات الشيء الذي نتميز به، ويف ص 
  . نرى إبرام يفشل يف صربه أيضا١٦ً

  التجربة

ريق اإلميان وأبعدته عن تدريبات الطريق إذ كانت قريبة منه، كما يف مرة سابقة، كانت مصر شركاً إلبرام إذ حولته عن ط
ومع أن نفس إبرام كانت قد ردت لكن . ذ كانت يف بيتهإكذلك كانت اجلارية املصرية شركاً إلبرام يف طريق أناته وصربه، 

ا فكر اجلسد أن يعمل بسهولة شيئاً من العامل كان قد دخل بيته، حبيث إذا منتائج احنداره إىل مصر كانت ال تزال ظاهرة، فإن 
وكم هو صحيح أن ما يزرعه اإلنسان إياه حيصد أيضاً، وحنن إذا ما أمهلنا وأدخلنا إىل بيوتنا شيئاً من العامل، فإن . ما يستخدمه

  .هذا الشيء سيعطي للجسد فرصة ليظهر ويعمل

 هذه احلادثة معطياً معناها الروحي،  يشري إىل٢٦ – ٢١: ٤ونالحظ أن الرسول بولس يف الرسالة إىل أهل غالطية ص 
 حسب اجلسد، بينما دل وواحد من اجلارية واآلخر من احلرة، والذي من اجلارية:  كان البراهيم ابنانر كنائس غالطية أنهفيذكّ

  .الذي من احلرة فبالوعد

  التعليم

يؤدي إىل العبودية مرموزاً إليه اجر عهد الناموس املرتبط بسيناء الذي : مث خيربنا الرسول أن كل ذلك رمز للعهدين
  .وابنها، وعهد النعمة املرتبط بأورشليم العليا الذي يفضي إىل احلرية مرموزاً إليه بسارة وابنها
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  الميل

ولقد رأى الرسول يف املؤمنني الغالطيني، وهم متجددون بكل يقني، ويسكن الروح القدس فيهم، رأى فيهم ميالً الختاذ 
 حليام وكأم ذا العمل يريدون أن جيعلوا بركام تعتمد على جمهودام الشخصية، وبلغة الرمز صاروا أبناء الناموس قانوناً

سيناء، وهلم الصفة اليت تتميز باجلسد، بينما لو التصقوا حبرية أورشليم العليا اليت تتميز بالنعمة املطلقة ألظهروا صفات املسيح، 
 فظهرت فيهم روح الكربياء وروح اد الباطل اليت قادم للحسد، عوا أنفسهم حتت الناموسولكنهم مل يفعلوا ذلك، بل وض

وكانت رغبة الرسول من كل قلبه أن ) ٢٦ و١٥: ٥، ٢١: ٤غل (فكانوا ينهشون ويأكلون بعضهم بعضاً، واجنذبوا إىل العامل 
  ).١٩: ٤غل (ة يتصور املسيح فيهم حىت تسطع من حيام صفات املسيح الرائعة اجلميل

وإذ نعود إىل قصة إبرام نرى أن النتيجة الوحيدة للحصول على الوارث مبجهوداته اجلسدية كانت إدخال شيء من اجلسد 
فالطبيعة ال ميكن أن تنتج إال طبيعة، وعليه فمساعي إبرام اجلسدية إمنا أنتجت الرجل ". املولود من اجلسد جسد هو"إىل البيت 

  .سل الروحيالطبيعي املضطهد للن

  المأساة

يف هذا الوقت دخل عنصر غريب يف العائلة، فاليت ترمز إىل اهودات اجلسدية كانت حتتقر من سيأيت عن طريقها الربكة 
ألن اجلسد "وعليه فسارة وهاجر تصوران لنا احلقيقة، أن الذي من اجلسد ال ميكنه أن يتفق مع الذي من الروح إطالقاً ) ٤عدد (

وأكثر من ذلك نرى هاجر منجذبة حنو ) ١٧: ٥غل " (وح والروح ضد اجلسد، وهذان يقاوم أحدمها اآلخريشتهي ضد الر
وقد أخربها املالك أن الذي تلده يكون إنساناً وحشياً، يده على كل ) ٧ع (العامل، ألا وجدت يف برية شور على حدود مصر 

  ).١٢ع (واحد ويد كل واحد عليه 

  الرمز

ائق على أنفسنا واضح كل الوضوح، فقد نكون مثل إبرام مؤمنني حقيقيني، ومثل الغالطيني نتمتع إن تطبيق هذه احلق
بسكىن الروح القدس، ولكننا يف حياتنا اليومية نتخذ الناموس قانوناً حلياتنا، ونظن أن استمرارنا يف رضا اهللا ونعمته إمنا يتوقف 

يداخلنا الرب الذايت الذي يقودنا إىل :  يف هذه احلالة مزدوجة، أوالًلنتيجةعلى سلوكنا احلسن، وجمهوداتنا الناموسية، وتكون ا
أننا حنرم من التمتع باحلرية اليت حررنا ا املسيح، وتعوزنا يف هذه احلالة النعمة واحملبة، : الكربياء والغرية من اآلخرين، وثانياً

  ).٢٢ و ٦ – ١: ٥غل (ونفشل يف إظهار مثر الروح الذي يربز املسيح يف حياتنا 

  التفسير

أن التفسري املعطى لنا يف الرسالة إىل غالطية هلذا الرمز ليس خلاطئ حياول أن يتربر بأعماله، بل مؤمناً حياول كما نالحظ 
  .احلصول على قداسة احلياة عن طريق جمهوداته الناموسية وقوته الذاتية
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طية، وليس معىن هذا أن احلقائق املسيحية قد وضعت كلها وواضح أن املسيحية سقطت يف هذه احلالة الناموسية الغال
لذلك نرى كثريين من املسيحيني احلقيقيني يف . جانباً، لكن الوسائل اليت ترمز إليها هاجر أدخلت يف دائرة االعتراف املسيحي

، فيحظون برضا اهللا كما حالة استعباد وذلك عن طريق حماولتهم يف تنظيم سلوكهم بواسطة الناموس ليكون هلم السلوك احلسن
م أن السلوك احلسن إمنا ينبع من هذه احلقيقة املباركة، وهي أن موت املسيح حصهلم رضاً إهلياً مباركاً، لَيظنون، وفا 

  .ويستطيعون أن يسريوا حسناً مبقتضى قوة املسيح

ن طريق أعماهلم، وما هم يف هذه احلالة ال شك أن هذه القصة ترينا تاريخ الشعب حتت الناموس، حماوالً نوال املواعيد ع
وبالرغم من أن . م سائرين يف برية العامل ويف تضاد مع مجيع الناس وكل إنسان مضاد هلمهإال كهاجر تائهني اآلن عن أرضهم و

  .أى كل مذلتها عنهم، كما وجدت هاجر أيضاً يف الربية عني ماء ومالك الرب راألمة حمبوبة من أجل اآلباء وعناية اهللا مل تتخلَّ
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  اهللا القدير والعهد األبدي

  ١٧تكوين 

  )٢، ١ع (اإلصغاء إلى إعالن اهللا عن نفسه 

ولقد رأينا يف قصة ) ١٥ - ١٢: ٦عب " (وهكذا إذ تأىن نال املوعد"نقرأ يف الرسالة إىل العربانيني عن إبراهيم هذا القول 
وأن إبرام ابن ست ومثانني سنة "اطت به وختتم القصة ذه اجلملة هاجر وإمساعيل كيف أنه فشل يف الصرب حتت الضغوط اليت أح

، وبعد فترة "وملا كان إبرام ابن تسع وتسعني سنة ظهر الرب إلبرام"لكننا بعد ذلك نقرأ القول ". ملا ولدت هاجر إمساعيل إلبرام
ن حديث للرب مع إبرام، وذلك ألن اهللا  ع ويف هذه السنوات ال نقرأ–من الزمن قدرها ثالث عشرة سنة فيها جتلى صرب إبرام 

  .كان متأنياً حىت ينتهي كل رجاء إلبرام يف احلصول على الربكة عن طريق اهودات اجلسدية واليت وعد اهللا ا

وإذ عرف إبرام أن جمهوداته اليت يبذهلا للحصول على الوارث املوعود به صارت بال قيمة، وإذ ظل منتظراً حىت بلغ 
وهذا اإلعالن هو أمسى " كاهللا القدير"تسعني من عمره، وحتقق من ضعفه العام، عندئذ ظهر له الرب وأعلن له ذاته التاسعة وال

ففي اإلصحاح اخلامس عشر من هذا السفر قرأنا أن اهللا أعلن ذاته إلبرام أنه ترس له وأنه أجره العظيم . من كل إعالن سابق
  .هللا له، أما هنا فنجد إعالن اهللا عما هو يف ذاتهجداً، فهناك كان اإلعالن إلبرام عما هو ا

وكما رأينا طريق إبرام مل يكن كامالً أمام اهللا، مع أنه " سر أمامي وكن كامالً: "ويرتبط ذا اإلعالن ما قاله الرب إلبرام
لكن . هاجر فشل يف األناة وإن كان يف موضوع االحندار إىل مصر أظهر عدم اإلميان، ويف موضوع رجل اإلميان احلقيقي واألناة،

وما دام اهللا هو القدير فال بد أن مقاصده ومواعيده تتم مهما بدا إمتامها مستحيالً . إذ تعلم ضعفه أمكن أن يتعلم أن اهللا قدير
ويستطيع أن . ن يذكر أن اهللا هو القدير وعندئذ ختتفي كل صعوبة أمامهكان على إبرام أفقط . للطبيعة وللمنظور وللجسد

وطول أناة ينتظر اهللا لكي يعمل يف وقته املناسب، وال يعود ينتظر شيئاً من الطبيعة، ألن  على كل عقبة ويف إميان هادئ لبيتغ
ونستطيع أن ". أجعل عهدي بيين وبينك وأكثرك كثرياً جداً"كل شيء يتوقف من البداية إىل النهاية على اهللا القدير الذي قال 

  ".أريد" اهللا القدير الذي يقول حبق فمن غري" إذا أراد اهللا"نقول 

  )٣ع ( سقوط إبرام على وجهه أمام اهللا

ملا صارت كلمة الرب السابقة إىل إبرام يف رؤيا لتعلن ما هو اهللا له، رأينا . ما أمسى تأثري هذا اإلعالن اجلديد على إبرام
أما هنا ملا ظهر اهللا له . امه ويطرح املشاكل أمامهإبرام يف احلال يفكر يف نفسه وبثقة تامة يتكلم مع اهللا ويبسط حاجاته قد

شخصياً معلناً ما هو يف ذاته نرى أن إبرام يسقط على وجهه ويصغي ملا يتكلم به اهللا معه، متحققاً أنه أمام عظمة اهللا هو ال 
يف حاجته، فهذا اإلعالن إذن إن كان اإلعالن األول قاد إبرام للتفكري يف نفسه و. شيء، لذلك أخذ املركز املتضع على وجهه

  .الثاين قاده للتفكري يف اهللا، بل وشكل فيه صفة تتناسب مع من فيه وحده سداد حاجته ليسري ويكون كامالً
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فاهللا يعلن إلبرام أنه له فيثق إبرام وعندئذ ينطلق ! ما أمجل هذه األمثلة العملية لذلك الترابط احلميم املبارك بني اهللا واملؤمن
  .، وأيضاً يأخذ إبرام مكانه الالئق به أمام اهللا عندئذ يتكلم اهللا معهالكالم مع اهللا

وكم يتطلب يف أيامنا احلاضرة هذه أن تكون لنا هذه اإلعالنات املتنوعة عن اهللا، وحنتاج أن نعرف أن اهللا لنا يف مطلق 
، وتشجعنا على بسط حاجاتنا وأعوازنا قدامه حمبته، ألن مثل هذه املعرفة تقودنا إىل الشركة احللوة مع إهلنانعمته ويف كمال 

 هذا اإلعالن يقودنا إىل – أعظم إعالن عن اهللا يف ذاته أنه هو أبونا وكذلك كل مصاعبنا وجتاربنا، ولكن لنا أيضاً أن نعرف
غري إىل تلك نت"اإلحساس احلقيقي بأننا ال شيء أمامه، وإذ يسر القلب بالرب الذي هو غرضه يتغري إىل صورة من ينظر إليه 

وهكذا نرى أن التقدير الصحيح هلذا اإلعالن جيعل الرب . سواء كان يف أيام إبراهيم أو يف أيامنا" الصورة عينها من جمد إىل جمد
  .وذا املعىن نسري أمامه ونكون كاملني. يقودنا للتشبه بنفسه

  )٤ع (قبول اإلعالنات من اهللا 

 وأول شيء يتكلم به هو أن نعمته ستمتد إىل –ت املباركة إذ يتكلم اهللا مع إبرام وقد مسح لنا أن نسمع اآلن هذه اإلعالنا
والشيء الثاين الذي يرتبط بإعالن اهللا . فالبد أن يسمو فوق كل احلواجز ويبارك األمم" اهللا القدير"األمم، ألنه ما دام هو 

والشيء الثالث الذي أخرب به . وذا يكرم اهللا عبده"  األممأباً جلمهور من"كالقدير هو تغيري اسم إبرام إىل إبراهيم الذي يعين 
والشيء الرابع . إبراهيم هو أنه يكون مثمراً جداً، فال تتبارك األمم فقط بل عن طريقه يكون هناك مثر كثري جداً هللا على األرض

وأقيم عهدي بيين وبينك وبني " قال له هو أنه عالوة على بركة األمم فإن إبراهيم ونسله يكونون يف عالقة وثيقة مع اهللا الذي
والشيء اخلامس واألخري هو . وهذا العهد سيكون عهداً أبدياً مبقتضاه يكون اهللا إهلاً إلبراهيم ولنسله من بعده". نسلك من بعدك

  .أن اهللا ال يقيم عهداً أبدياً بل يعطي إلبراهيم ونسله ملكاً أبدياً

  )١٣ - ٩ع (المسئولية نحو اهللا 

ي بعض الربكات املتعلقة بالعهد األبدي الذي أقامه اهللا مع إبراهيم، ويف الواقع هذا العهد يرينا قصد اهللا يف الربكة هذه ه
وقد تعلم إبراهيم أن اهللا . ، ومثلها سبع مرات"ألين"، "ألين أنا"ألننا نالحظ يف هذا احلديث أن اهللا يشري إىل ذاته بالعبارات 

  .حياته لنعمته فيسري أمامه ويكون كامالًيقصد بل ينتظر جتاوباً يف 

 أن نسري بكمال لكي ننال الربكة بل املطلوب منا – كما مل يطلب من إبراهيم أيضاً –وحنن كمسيحيني ال يطلب منا 
قوته غري أن السري هكذا بكمال أمام اهللا يتطلب منا االتكال عليه وعلى .  فعالًألن نسري يف طريق ممجد إلهلنا ألنه قد باركنا

القادرة وهذا األمر يتطلب وضع اجلسد جانباً، وهلذا السبب أعطي اخلتان كعالمة ملوت اجلسد، وبذا يتسىن لنا أن نكون كاملني 
إىل رفض اجلسد هذا ونالحظ أن املوت جاء يف اإلصحاح اخلامس عشر من هذا السفر كأساس للتربير، أما هنا فيشار . أمام اهللا

فاألمر يتطلب من جانبنا عدم الثقة يف اجلسد، وعدم .  وما دام اهللا وعد بالربكة مبقتضى قوته القادرة.لكي نسلك بقداسة وكمال
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أي (ختان القلب بالروح ال بالكتاب "السماح له بالعمل بأي حال من األحوال، ألن اخلتان للمؤمن اليوم كما نعرف هو 
هو فقط مظهراً خارجياً يراه الناس يف إن رفض اجلسد ليس ) ٢٩: ٢رو " (الذي مدحه ليس من الناس بل من اهللا) باحلرف

سلوكنا، لكنه أيضاً رفض حلركات اجلسد الداخلية يف القلب مثل الثقة يف الذات والرب الذايت والشهوات الباطلة وكل ما قضي 
اهللا احلكم على املؤمن هذا وأن السماح للجسد ليعمل يف املؤمن يتطلب مبقتضى سياسة ). ١١: ٢كو . (عليه يف صليب املسيح

  .تأديبياً، وقد يصل هذا احلكم إىل رقاد املوت

ولقد ". سارةساراي امرأتك ال تدعو امسها ساراي بل امسها "وال يفوتنا أن نذكر أن اهللا بارك أيضاً ساراي فقال إلبراهيم 
ا ال شك فيه أن هذا النص يرينا أن ومم. امتأل قلب إبراهيم بالفرح بسبب هذه اإلعالنات، ألن الضحك هنا كان بسبب الفرح

  .الضحك يتكلم عن الفرح ال عن عدم اإلميان

  )٢١ – ١٨ع (اهللا التوسل لدى 

ومع ذلك فإن اهللا يعيد على مسعه مرتني أن العهد سيكون مع ابن . ويتوسل إبراهيم من أجل إمساعيل، ويسمع اهللا صالته
  .املوعد اسحق

ألن ليس مجيع الذين من " ميثل غري املؤمنني من مجهور إسرائيل، ولذلك نقرأ ل نفهم أن إمساعي٩ – ٦: ٩ ةومن رومي
فغري املؤمنني من األمة هم ". إسرائيل هم إسرائيليون، وال ألم من نسل إبراهيم هم مجيعاً أوالد بل بإسحق يدعى لك نسل

ومع هذا فإن أوالد اجلسد حيسبون أمة . ب املوعدأما البقية املؤمنة منهم فقط النسل احلقيقي حبس. أوالد إبراهيم حبسب اجلسد
  .عظيمة يف األرض

  )٢٧ - ٢٢ع (حفظ العهد مع اهللا 

وقد متم إبراهيم بدوره العهد يف ذات اليوم بإجراء فريضة اخلتان حلفظ . وإذ فرغ اهللا من الكالم مع إبراهيم صعد عنه
  .ر متوافقاً مع اإلعالن الذي تكلم به اهللا عن نفسهإنه متم الكلمة اليت مسعها بصورة عملية وسا. العهد مع اهللا
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  برآات وامتيازات

  ١٨تكوين 

أي الذي يقدر أن يتمم مواعيده بالربكة على " اهللا القدير" كيف أن اهللا أظهر إلبراهيم يف هذه الصفة ١٧ تعلمنا من ص 
مام اهللا، ويكون كامالً وال تكون له ثقة يف الرغم من كل صعوبة، ويف نور هذا اإلعالن كان لزاماً على إبراهيم أن يسري أ

  .اجلسد

 الذي أمامنا نرى الربكات واالمتيازات للشخص الذي كان سريه متفقاً مع إعالن اهللا لذاته بأنه القدير، ١٨ويف إصحاح 
  : ونرى أربعة امتيازات متتع ا إبراهيم وهي

  ).٨ - ١ع (ظهور الرب شخصياً له . أوالً

  ).١٥ -  ٩ع (الربكة عن طريق الوارث الذي وعد به التوكيد ب. ثانياً

  ).٢١ -  ١٦ع (معاملة اهللا له كخليل فأفضى إليه مبا هو فاعله . ثالثاً

  ).٣٣ - ٢٢(إذ كان إبراهيم قريباً من اهللا واثقاً فيه، تسىن له أن يشفع يف اآلخرين . رابعاً

  )٥ - ١ع (الزيارة اإللهية 

ؤمن يف نور اإلعالن عن اهللا الذي أعطى نفسه والذي ليست له ثقة يف اجلسد هو يف إن أول امتياز عظيم يتمتع به امل
  .إظهار الرب ذاته له شخصياً

. يف أول هذه اإلصحاح نرى إبراهيم جالساً يف باب خيمته كشخص غريب، يف راحة تامة، بعيداً عن العامل وخصوماته
ولني مبا هو جار من حوادث يف هذا العامل؟ ليتنا نعرف أكثر ونقدر أكثر وهل ال يوجد خطر يف وقتنا احلاضر على املؤمنني املشغ

قيمة الراحة اليت جتيء إىل النفس نتيجة لالستجابة لدعوة اهللا فننفصل عن العامل، وحنن يف كامل الثقة يف إهلنا ودون أن نثق يف 
. ية اليت جاء ا الرب إلبراهيم تسترعي منا كل انتباهوالكيف.  ليتحادث معهملثل هذا املؤمن يأيت الرب كما جاء إلبراهيم. اجلسد

وحنن نعلم من تفاصيل القصة أن اثنني منهم كانا مالكني وقد ظهرا " وإذا ثالثة رجال واقفون لديه"لقد رفع إبراهيم عينيه ونظر 
 هذه الصورة نرى ظالً أما الثالث فكان هو الرب نفسه ظاهراً يف صورة بشرية، ويف) ١: ١٩ص (إما كذلك يف باب سدوم 

  .للوقت الذي سيصري فيه ابن اهللا جسداً، وحيل بني الناس

  )٨ - ٦ع (الخدمة اإللهية 
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  حضور الرب، كل ما كان يراهحبسب الظاهر مل تكن هناك عالمة خارجية كان يستطيع إبراهيم أو غريه أن مييز ا
عطي من متييز روحي كرجل إميان يعيش قريباً من اهللا استطاع أن مييز العيان هو ثالثة رجال أمام باب خيمته، لكن إبراهيم مبا أ

يا سيد إن كنت قد وجدت نعمة يف "الرب واملالكني، ويف احترام تام سجد إىل األرض وبدأ خياطب الرب شخصياً قائالً له 
رة حىت يعد هلم ما يسند قلوم، كما استأذن أن يأيت بقليل ماء ليغسلوا أرجلهم ويتكئوا حتت الشج" عينيك فال تتجاوز عبدك

  .ويقدمه هلم

" وإذ كان هو واقفاً لديهم حتت الشجرة أكلوا"ولقد مسح الرب أن يفعل كما تكلم، فأعد هلم الطعام ووضعه قدامهم 
قانيم وحنن يف وقتنا احلاضر إن كنا نسلك يف ضوء معرفتنا هللا كاآلب أفال نتمتع بكل تأكيد بالشركة احللوة املباركة مع األ

اإلهلية، وإن مل يكن ذلك بالكيفية اليت ظهر ا الرب إلبراهيم، لكننا بالروح القدس املرسل من عند اآلب ننقاد هلذه الشركة 
وحنن نذكر انه يف الليلة األخرية يف العلية، أخرب الرب تالميذه بأنه سيتركهم باجلسد، ولكن سيكون ممكناً هلم أن . املباركة جداً
قوة الروح القدس بشركة أعمق مل يسبق هلم أن عرفوها مدة وجود الرب معهم على األرض، وتكلم معهم عن الروح يتمتعوا ب

الذي عنده وصاياي وحيفظها فهو الذي ).. وهو اليوم الذي نعيش فيه(يف ذلك اليوم "الذي كان اآلب مزمعاً أن يرسله فقال هلم 
إن أحبين أحد حيفظ كالمي وحيبه أيب وإليه نأيت وعنده نصنع "، وأيضاً "ر له ذايتحيبين، والذي حيبين حيبه أيب وأنا أحبه وأظه

  ).٢٥ - ١٦: ١٤يوحنا . ("مرتالً

ويف هذا اإلصحاح من سفر التكوين نقرأ ألول مرة يف الكتاب عن غسل األرجل، والفكرة يف غسل األرجل هنا هي 
متياز فيقدم ماء لغسل قدمي ذاك الذي سوف يأيت يوماً ويصري إنعاش الشخص الذي تغسل رجاله، وإبراهيم حيظى ذا اال

  . وإن اختلفت الغاية–جسداً، ويف حمبته اليت تسر أن ختدم، ويف غىن نعمته، سوف يتنازل لغسل أرجل تالميذه الفقراء 

  )١٥ - ٩ع (الحديث اإللهي 

 أيضاً لذا سأل الرب ة وهذا املوضوع خيص ساربنه،ايتخذ الرب فرصة الشركة هذه فيثبت إميان إبراهيم مؤكداً له والدة 
ومن يقدر " إين أرجع إليك حنو زمان احلياة ويكون لسارة امرأتك ابن"مث واصل الرب كالمه قائالً "  امرأتكسارةأين "إبراهيم 

ويف "  أرجع إليكإين"أن يقول هذا القول غري األقنوم اإلهلي؟ إن قاله إنسان يكون جمدفاً، لكن الرب وحده يستطيع أن يقول 
آيت أيضاً "والرب هو هو يسر بأن يثبت قلوبنا اخلائفة بقوله لنا . هذا الوقت توطد إميان إبراهيم وتثبت بكلمات الرب اليقينية

  ).١٨ -  ٣: ١٤يو ( "ال أترككم يتامى إين آيت إليكم"، "وآخذكم إيل

يكلمه، ولذلك ال نراه يبدي أية دهشة، وال يقدم أي مسع إبراهيم هذا الوعد العظيم وهو متحقق متاماً مبجد ذاك الذي 
اعتراض، وال يظهر شكاً، خبالف ذلك كانت سارة فلم يكن هلا التمييز الروحي الذي كان لزوجها فهي مسعت ما قيل، لكنها مل 

ت أن تتحقق يف نفسها جمد املتكلم فشكت يف ما قيل، وذلك ألا نظرت إىل نفسها أا شاخت، وجسدها ضعف، وحسب
الكالم الذي قيل ال ميكن أن يتم، وضحكت يف قلبها إذ ضحكت يف عدم إميان، ضحكت ملا مسعت أنه سيكون هلا ابن، لكن 
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الرب وخبها على عدم إمياا وذكر إبراهيم أنه إن كان مستحيالً إمتام هذا الوعد حبسب الطبيعة لكن هل يستحيل على الرب 
  شيء؟

ا خجلت أن تقبل احلقيقة، وكثرياً ما يقود اخلوف من النتائج إىل الكذب، وهكذا وإذ واجه الرب سارة بعدم إميا
 صحيح أا مل تضحك بصوت عال، لكنها ضحكت يف قلبها وكان عليها أن تعلم أا يف "أضحكأنكرت سارة قائلة مل "

  .حضرة ذاك الذي يستطيع أن يقرأ ما يف قلبها ويراها وإن كانت وراء باب اخليمة

  )٢١ - ١٦ع (وة اإللهية النب

ويف املشهد الذي ) ٨: ٤١أشعيا " (خليلي"إنه ألمر مبارك أن يتكلم الرب يف وقت الحق بالنيب أشعيا ويقول عن إبراهيم 
صحيح كما قيل إننا نتكلم مع اخلادم عن عمله الذي يقوم به، لكن مع الصديق نتكلم عما . أمامنا يعامل الرب إبراهيم كخليله

والسبب الذي ألجله " هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله" أن نعمله، وهنا يعامل الرب إبراهيم كصديق فيقول حنن مزمعون
ألين عرفته لكي يوصي بنيه وبيته من بعده أن حيفظوا طريق الرب ليعملوا "يعامل الرب إبراهيم كصديق هام للغاية إذ يقول الرب 

ديق ليس هو شخصاً مؤمناً فقط بل هو شخص يوصي أيضاً بيته ليعيشوا يف خمافة فالشخص الذي يعامله الرب كص". براً وعدالً
  .الرب

ال أعود أمسيكم عبيداً ألن العبد ال يعلم ما يعمل سيده "ويضيف " أنتم أحبائي إن فعلتم ما أوصيكم به"والرب يقول لنا 
  ).١٥ و ١٤: ١٥يوحنا " (لكين قد مسيتكم أحباء ألين أعلمتكم بكل ما مسعته من أيب

لكن لنذكر أن هذا احلديث إمنا . وإذ حتدث الرب مع إبراهيم أخربه عما هو مزمع أن يوقعه من قضاء على مدن الدائرة
وحنن إذا مل رب من جناسات . جاء لرجل كان يعيش يف حالة االنفصال عن العامل، وقد رفض العامل، بل وانتصر على العامل

والرسول بطرس حيذرنا أن ال جنهل هذه احلقيقة " أين هو موعد جميئه؟"لذي له جمرد االعتراف العامل ال بد أن نقول مع الشخص ا
  .اخلطرية أن يوم الرب سيأيت كلص يف الليل، وفيه سيحل القضاء على عامل الفجار

كانت وهنا نرى أن خطيتهم ) ١٣: ١٣تك (رأينا يف إصحاح سابق أن أهل سدوم كانوا أشراراً وخطاة لدى الرب جداً 
لقد كثر . لقد تأىن الرب طويالً عليهم لكنه مل يكن غري مبال خبطيتهم". قد عظمت جداً"تصرخ إىل الرب ألجل القضاء ألا 

صراخهم حىت كملت خطيتهم للقضاء ومع كل ذلك فالرب كان بطيء الغضب يف توقيع القضاء ألننا إذ نتتبع خطوات الرجال 
" فجاء املالكان إىل سدوم مساء"وأخرياً نقرأ القول ) ٢٢ع " (ذهبوا حنو سدوم"مث ) ١٦ع " (أم تطلعوا حنو سدوم"نقرأ أوالً 

  ).١: ١٩ص (

  )٣٣ - ٢٢ع (الشفاعة 
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٣٢٣٢ 

ذهب املالكان لتوقيع قضاء الرب على املدن املقضي عليها، وظل إبراهيم واقفاً أمام الرب آخذاً مركز الشفيع، ولقد بىن 
ك البار مع األثيم، وعلى هذا األساس أخذ يتشفع لدى اهللا أن يعفو عن املدينة إذا وجد فيها شفاعته على أنه ال ميكن أن يهل

مخسون باراً، مث طلب أن ال لك إذا وجد فيها مخس وأربعون، مث أخذ ينقص العدد إىل أربعني وثالثني وعشرين وأخرياً عشرة، 
حيث "النعمة اليت نقرأ عنها .  إميان إبراهيم عن إدراك غىن نعمة اهللاويف كل مرة كان الرب يف نعمته جييبه إىل طلبه إىل أن توقف

  ".كثرت اخلطية ازدادت النعمة جداً

هل جتدون إنساناً أو يوجد عامل بالعدل طالب "وخنتم مبا نقرأه يف نبوة ارميا عن أورشليم وهي حتت القضاء هذا القول 
 هو الوسيط الواحد بني اهللا والناس – هو املسيح – اإلنسان قد وجد لكننا نعلم أن هذا) ١: ٥أرميا " (احلق فأصفح عنها؟

أو (قام طلبات وصلوات طلب أن توبواسطة هذا اإلنسان الواحد ي. ألجل اجلميعاإلنسان يسوع املسيح الذي بذل نفسه فدية 
  ).٦ - ١: ٢ يت ١(ألجل مجيع الناس ) التشفعات
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   العالمةصداق

  )١٩تكوين (

 يتفق وإعالن اهللا لذاته كاهللا هاح الثامن عشر من سفر التكوين الربكات اليت تالحق املؤمن الذي مسلكرأينا يف اإلصح
  .القدير

صحيح أننا سنرى . ونرى يف اإلصحاح التاسع عشر نكبات املؤمن الذي ختلى عن طريق االنفصال واندمج مع أهل العامل
  .صته خبروجه من العامل تاركاً وراءه قصة خمجلة مزرية، ولكنه سيخلص كما بنار، وانتهت قاًهذا املؤمن خالص

  مباينة هامة

إن املباينة بني إبراهيم ولوط تتضح إذا ما وضعنا جنباً إىل جنب أمام عيوننا العدد األول من اإلصحاح الثامن عشر مع 
 نرى لوط ١: ١٩نما يف ص بي" يف باب اخليمة" نرى إبراهيم جالساً ١: ١٨العدد األول من اإلصحاح التاسع عشر ففي ص 

، األول خارج العامل يف وضع ينطق بطابع الغربة، والثاين ال يرى فقط يف العامل، بل يرى أيضاً مسامهاً يف "يف باب سدوم"جالساً 
  .تصريف أموره جالساً يف الباب، مكان احلكم والقضاء

  نهاية الطريق المنحدرة

مث إذ حدث اضطراب . ابة لدعوة اهللا ولكنه كان سائراً مع شخص آخريف أول الطريق كان لوط يف مركز االنفصال كإج
يف جو العالقة بينه وبني إبراهيم ختلى لوط عن طريق اإلميان واالنفصال، واختار دائرة األردن اليت رأى أن مجيعها سقي ونقل 

  ).١: ١٩(لساً يف باب سدوم وأخرياً نقرأ أنه كان جا) ١٢: ١٤(مث سكن يف سدوم ) ١٢: ١٣(سدوم " مقابل"خيامه إىل 

وسدوم اليت وجد فيها لوط لنفسه مكاناً موقراً، ومركزاً حمترماً كحاكم كانت مدينة مقضياً عليها، وها قد جاء يوم 
نرى أن هذا املشهد املريع إن هو إال ظل للدينونة املزمع صبها على هذا العامل : ومن أقوال الرب املذكورة يف إجنيل لوقا. القضاء
  ).٣٢ - ٢٨: ١٧لوقا ) (هكذا يكون اليوم الذي فيه يظهر ابن اإلنسان.. كما كان يف أيام لوط (اضر الشرير، إذ نقرأ احل

  انطفاء الشهادة

 –ما هي احلالة اليت كانت عليها سدوم واليت بسببها استوجبت قضاء اهللا؟ جند شيئني اتصفت ما هذه املدينة، فأوالً 
 مركزاً مرموقاً، وهو يف  كان املؤمن احلقيقي املوجود فيها شاغالً–وثانياً ). ١٣: ١٣(لدى الرب جداً كان أهلها أشراراً وخطاة 

إذن فهي مدينة اتصفت بارتباط من حسبوا لدى الرب أم خطاة مع من هم مؤمنني يف . ارتباط مع اخلطاة حيكم وينظم يف العامل
إن ما . ليت متيز عامل اليوم واليت ستسرع جداً بانتهاء تدبري النعمة احلاضروهذه هي احلالة املكروهة لدى الرب جداً وا. الرب

ألن شر العامل يظهر بأشكال خمتلفة يف كل زمان، والشر يف أيامنا هذه ليس أعظم . ينهي يوم النعمة ليس هو ببساطة شر العامل
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٣٤٣٤ 

عترفة حىت أن املؤمنني احلقيقيني املوجودين يف العامل إنه ايار املسيحية امل. رب ادكب عندما وصل إىل ذروته يف صلب مما ارت
وعندما يترك . باب القضاءليسوا شهوداً لنعمة اهللا بل صاروا يف ارتباط وثيق بالعامل وهذا ما ال يطيقه اهللا إذ يستوجب انص

  .املؤمنون يف العامل ليصريوا شهوداً لنعمة اهللا ولكنهم يفشلون عندئذ ال تصبح النهاية بعيدة

  رسالة تحذير

ال تكونوا حتت نري مع غري املؤمنني ألنه أية خلطة "نقرأ حتذيراً واضحاً للرسول بولس يف كلمات واضحة ال ختطئ القول 
 و ١٤: ٦كو ٢" (للرب واإلمث وأية شركة للنور مع الظلمة وأي اتفاق للمسيح مع بليعال، وأي نصيب للمؤمن مع غري املؤمن

 األقوال الصرحية، ماذا نرى حوالينا اليوم؟ إننا ال نرى فقط عاملاً مملوءاً بالظلم والشر، لكننا نرى لكن على الرغم من هذه) ١٥
  !!أيضاً مؤمنني حقيقيني يتصرفون ضد تعليم كلمة اهللا الصريح، نراهم يف شركة مع الغري مؤمنني الذين يهزأون بأقوال اهللا

ية وقد كفوا أن يكونوا شهوداً للمسيح وانغمروا يف العامل وهبطوا إىل وعندما جند أولئك الذين يقولون إم خدام املسيح
د امللح يعطي ملوحته، وصارت دائرة االعتراف املسيحي تسبب الضيق والغثيان ومستواه وصاروا هم قادة عامليني، عندئذ ال يع

دوم يتكلم إىل كل ضمري ويقودنا وبال شك فإن خراب س. للمسيح ويريد أن يتقيأها من فمه إليقاع الدينونة على العامل
  ).٤: ١٨رؤ " (اخرجوا منها يا شعيب لئال تشتركوا يف خطاياها ولئال تأخذوا من ضرباا"لإللتفات إىل تلك الكلمة اليت تقول 

  خدمة المالئكة

أما هنا فنحن رأينا يف اإلصحاح السابق أن الرب ظهر إلبراهيم ومعه مالكان، . هنا أيضاً دروس أخرى نتعلمها من القصة
 إبراهيم يف باب خيمته يتمتع بالشركة احللوة مع الرب، بينما لوط الذي كان نرى املالكني فقط ذاهبني إىل سدوم، ورأينا أيضاً

 لكن مل تكن له شركة مع – صحيح إن نفسه كانت معذبة بأفعال أهل سدوم –جالساً يف باب سدوم مل حيظ بزيارة الرب له 
  .الرب

يأتيان ال ليقدما شهادة علنية . الرب يأيت إلبراهيم يف حر النهار، بينما نرى املالكني يأتيان إىل سدوم مساءوأيضاً رأينا 
  ).١: ١٩، ١: ١٨(لسدوم، بل جاءا سراً يف املساء لينقذا مؤمناً مغلوباً من وسط نريان القضاء 

هم أرواح خادمة مرسلة  "–والثانية . تنفيذ قضاء اهللا –األوىل : ونتعلم من كلمة اهللا أن خدمة املالئكة هلا هاتان الصفتان
ونرى هاتني اخلدمتني يف سدوم فجاءا ليهلكا املدينة، ) ١٤: ١، عب ٤: ١٠٤مز " (للخدمة ألجل العتيدين أن يرثوا اخلالص
الدينونة على ومن املفيد أن نعرف أنه يف يومنا هذا، على الرغم من توقع سقوط . وليخلصا مؤمناً حقيقياً من وضع خاطئ

وهكذا مع الكثريين فإم مثل لوط ستحترق أعماهلم وتضيع، . املسيحية املعترفة فإن املؤمن احلقيقي سيخلص من هذه الدينونة
  ).١٥: ٣ كو ١(أما هم فسيخلصون ولكن كما بنار 

  تضارب لوط
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فيطلب أن يكرمهما ويقيهما من لوط وهو مؤمن حقيقي استطاع أن مييز الزائرين السماويني ويعاملهما بكل احترام، 
نفسه غري قادر على أن يضع حداً لشر أهلها حىت كاد أن يرتلق يف عمل شرير بأن عرض ابنتيه هلم  يرى هإهانات أهل العامل، لكن

كم أبعد إىل هناك مث قالوا جاء هذا اإلنسان ليتغرب وهو حي: "فقالوا له. لتهدئة احلالة، لكن تصرفه هذا أهاج أهل سدوم أكثر
ن ينجو من ثورة الغوغاء لوال تدخل املالكني اللذين تعذبه مل يستطع أوبكلمات التهديد هذه اليت كانت ) ٩: ١٩" (حكماً

  .أنقذاه من أيديهم

  فشل لوط

كانت توجيهات املالئكة للوط أن حيذر أقاربه، ويقول هلم إن الرب مزمع أن يهلك املدينة، هذه التوجيهات أظهرت هذه 
فخرج لوط وكلم أصهاره حمذراً إياهم من : نقرأ. أن املؤمن الذي يوجد يف مركز ال يليق به، ال تكون له قوة للشهادة: احلقيقة

يكن باراً ومع ذلك اجنذب إىل سدوم اليت اختارها أمل . نعم كان يشهد للحق، لكن احلق دانه" فكان كمازح"القضاء القادم 
 فيها؟ هل كان لوط حقاً يصدق أن الرب مزمع أن يهلك املدينة؟ إن حياته كانت على للسكن فيها واختذ مكاناً بارزاً ومشهوراً

  .نقيض شهادته فال عجب إن ظهر يف عيوم كمازح

وهل تعجب إذا كنا نرى أهل العامل ال يعريون التفافاً للتحذيرات اليت يتكلم ا البعض ممن هم خداماً للديانة املسيحية بل 
  املية أيضاً؟وقادة يف األمور الع

  تردد لوط

وبينما كان لوط حيذر اآلخرين نراه هو متوانياً يف ترك سدوم، ألنه ملا طلب منه أن خيرج بسرعة من هذه املدينة املقضي 
عليها باهلالك، نراه يتباطأ، لكن الرب لشفقته عليه أخرجه املالكان ووضعاه خارج املدينة، وأخرجا معه امرأته وابنتيه، ولكن 

  . ومقتنياته تركت للحريق فخلص كما بنارأمالكه

ليل اإلميان بذاك ق لكنه كان لقد قبل الرمحة اليت أنقذته. وإذ أنقذه الرب من جمرد رمحته طلب إليه أن يهرب إىل اجلبل
ب إىل الذي يعتين به ويقوده إىل اجلبل فتحرك يف خوف وتوسل طالباً عدم قلب صوغر املدينة الصغرية لتكون له ملجأ وقد أجي

  .وإذ أشرقت الشمس دخل لوط إىل صوغر. طلبه

وكما قال . إا تكلمنا عن يوم مشرق خال من أية عالمة للقضاء اآليت" وإذ أشرقت الشمس"ما أروع هذه الكلمات 
كل شيء كان يسري حبالة " كانوا يأكلون ويشربون ويشترون ويبيعون ويغرسون ويبنون"الرب عن أهل سدوم يف أيام لوط 

مث يضيف الرب هذه " ولكن يف اليوم الذي فيه خرج لوط من سدوم أمطر ناراً وكربيتاً من السماء فأهلك اجلميع "ةعيطبي
إن " وهكذا يكتب الرسول بولس .)٣٠ - ٢٨: ١٧لوقا ("يوم الذي فيه يظهر ابن اإلنسانهكذا يكون يف ال"الكلمات اخلطرية 
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٣٦٣٦ 

ألنه حينما يقولون سالم وأمان، حينئذ يفاجئهم هالك بغتة كاملخاض للحبلى، فال . يوم الرب كلص يف الليل هكذا جييء
  ).٣٢: ٥ تس ١" (ينجون

  امرأة لوط

نعلم أن لوطاً شخصياً كان رجالً باراً، وإن كان قد وقع يف شراك العامل، أما امرأته فكان هلا . نظرت امرأة لوط إىل الوراء
 نظرت إىل املكان الذي كان حيتل عواطفها، وقد أصبحت –دينة لكن قلبها كان هناك جمرد االعتراف فقط فهي خرجت من امل

عربة لكل األشخاص الذين هلم جمرد االعتراف الذين إذ تعترضهم فترة خوف ينفصلون عن العامل لكنهم ال يعرفون شيئاً عن 
  ).٣٢: ١٧لوقا (. "اذكروا امرأة لوط"دعوة الرب، ما أخطر كلمات الرب 

اينة مع لوط الذي خلص كما بنار، ومع زوجته اليت نظرت إىل الوراء، نرى الرجل املنفصل الذي كان ينظر املدينة وباملب
مث نرى حقيقة هامة رائعة، . اليت هلا األساسات، نراه يف املكان الذي وقف فيه أمام الرب، فرأى عن بعد خراب مدن الدائرة

رمبا كان لوط وهو ". أن اهللا ذكر إبراهيم"ب فذلك يرجع إىل هذا السبب وهو وهي أنه إن كان لوط قد أنقذ من وسط االنقال
رمبا قال ما فائدة إبراهيم للعامل وهو بعيد يف خيمته؟ . جالس يف باب مدينة سدوم ينتقد عمه إبراهيم النعزاله وابتعاده عن اتمع

  .فنجاة لوط يرجع كل الفضل فيها ألن اهللا ذكر إبراهيم. نوهكذا كا" وتكون بركة"لكن ال ننسى أن اهللا قال إلبراهيم املنفصل 

  خوف لوط

فاملدينة اليت اختارها كان . مع أن لوط جنا من القضاء الذي وقع على سدوم، إال أننا نرى هذا املسكني فريسة اخلوف
 احلالة كان هروبه إىل اجلبل خائفاً من السكن فيها، فصعد وسكن يف اجلبل الذي قيل له أوالً أن يهرب إليه، لكن حىت يف هذه

 وذه – تصرف ابنتيه معه –خوفاً من الناس ال منقاداً بقوة اإلميان يف اهللا، وهناك يف املغارة عرض نفسه للتصرف الرديء 
  .املأساة انتهى تاريخ لوط، وأسدل الستار على حياته، تاركاً وراءه نسالً أصبح عدواً لدوداً دائماً لشعب اهللا

 مؤمن كان يعيش وقتاً يف حالة االنفصال، مث ختلى عن هذه –اريخ إذ نسلط نور حوادثه علينا يفحص قلوبنا يا له من ت
احلالة واختلط بأهل العامل، وهناك مل تكن له شركة مع اهللا، وال قوة على وقف شر العامل املتزايد، بل وال قوة للشهادة للحق، 

  . خيرج من العامل يف خزي وعاروأخرياً. وال ثقة يف عناية اهللا احلافظة له

يا ليت هذه القصة تقودنا للشعور العميق بضعفنا يف ذواتنا، فنرمتي على اهللا القادر أن حيفظنا غري عاثرين، ويوقفنا أمام 
  .جمده بال عيب يف االبتهاج
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  أعمال الجسد

  ٢٠تكوين 

 –بل، يف ذات املكان الذي وقف فيه أمام الرب رأينا يف اإلصحاح التاسع عشر من سفر التكوين إبراهيم واقفاً فوق اجل
  . حمفوظاً من ساعة التجربة اليت جاءت على الساكنني يف األرض–خارج العامل 

  خطية قديمة تتكرر

 نراه مرة أخرى ينتقل إىل أرض اجلنوب، ساكناً على حدود مصر، متخذاً مكاناً مل يكن من ٢٠وها حنن اآلن يف ص 
  .ضه للتوبيخ من رجل من أهل العاملتصرف مرة ثانية تصرفاً عرحقه أن يوجد فيه، وهناك 

ففي املرة األوىل احندر إىل . لقد سقط إبراهيم بذات الكيفية اليت سقط ا منذ عشرين سنة، وإن اختلفت الظروف قليالً
اك ظروف تضطره إىل مصر بسبب اجلوع الشديد الذي حدث يف األرض وهناك أنكر سارة، أما يف املرة الثانية فلم تكن هن

 يف املرة األوىل .)١٠: ١٨(ذلك، فقط جمرد خوف من الناس جعله ينكر هذه اليت وعد اهللا أنه منها يأيت النسل الذي وعد به 
نه وراء كل فشل بني وهكذا نرى اآلن أ. ث بسحابة قامتةختلى عن الشهادة ألرض مرياثه، ويف املرة الثانية أحاط الشهادة للوار

ويف هذه األيام يهاجم العدو بصفة خاصة احلق املتعلق بعالقة الكنيسة .  يهاجم العدو حقاً سامياً يرتبط بدعوة املؤمننيشعب اهللا،
  .برأسها املمجد يف السماء

وسقوط إبراهيم بعد سنني عديدة يف ذات اخلطأ جعل هذا اخلطأ يف املرة الثانية أكثر رداءة، فهو ليس جمرد خطأ يف هذه 
  .ن حديث يف الطريق، بل هو خطأ رجل سار طويالً مع الرب منفصالً عن العاملرة ملؤمامل

ونتعلم هنا درساً آخر هاماً وهو أن اجلسد يف املؤمن لن يتغري، وما أبطأ قلوبنا يف إدراك هذا احلق اخلطري، احلق الذي يريد 
ال شك أنه توجد النعمة اليت تنقذنا .  الرب فيهاالرب منا أن نتحققه يف نفوسنا، وإن كان ذلك عن طريق اختبارات مرة جييزنا

من قوة اجلسد، وحتفظنا من شره، ولكن لنذكر دائماً أن هذا اجلسد الشرير لن يتغري، واجلسد يظهر نفسه بطرق خمتلفة، لكن 
  .مهما كان شكل الشر الذي يظهر به، فهذا الشر كامن فيه من البداية إىل النهاية

أ رجل اهللا املتكرر، ال يقصد من ذلك أن يفشلنا أو يشغلنا بضعفنا، بل ليقودنا إىل النبع وإذ يسجل الروح القدس خط
لكن من ." أننا عندما نتعلم أننا غري قادرين أن نعمل شيئاً بدون اهللا، نرى اهللا معنا يف كل حلظة"قال واحد . احلقيقي لكل قوة

 اهللا، لكنه من الصعب أن نتعلم ذلك بكيفية عملية، وقد نتعلمه بسقوط السهل علينا أن نقول أننا ال نستطيع أن نعمل شيئاً بدون
  .يتكرر، وذلك ليكون لنا استناد على إهلنا حلظة بلحظة
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وعندما جعل إبراهيم اخلوف من اإلنسان موضوعاً أمامه فشل يف إميانه باهللا، وإذ فشل يف إميانه تصرف حبكمة اجلسد 
ذا صدقاً على نوع ما، ولكنه قصد أنه خيفي احلقيقة، وهكذا عرض مرة أخرى بزوجته كان ه" هي أخيت"فقال عن سارة زوجته 
  .ليحفظ حياته من املوت

  اهللا يبقى أمينًا

، فإن اهللا ال يتخلى عن شعبه، فهو يطرح الدور الغالية رد التصاق الغبار ا، لكنه ومهما يكن من عظم فشل شعب اهللا 
وليس ذلك فقط بل . فاً له، ولو كان ذلك بكيفية مؤملة لنفوسنا، وذلك لكي نشترك يف قداستهيتعامل مع كل ما يراه فينا خمال

يعمل أيضاً ألجل شعبه املسكني العاثر، لذا نراه يف هذا الفصل يتداخل بكيفية ظاهرة حلفظ سارة من اخلطر اليت تعرضت له 
، وأنه "أنه نيب: "يم، ويف الوقت عينه حذره بقوله عن إبراهيمبسبب عدم أمانة إبراهيم، فحفظ أبيمالك من أن يأيت ضرراً بإبراه

أي أبيمالك إذا مل يرد سارة إىل إبراهيم فإنه موتاً ميوت وهو وكل ما له، كما أوضح له أن الرجل الذي أخطأ يف حقه هو قريب 
 لدى اهللا، ومل ينكر اهللا هذه االمتيازات فعلى الرغم من فشل إبراهيم فإنه كان نبياً وشفيعاً. من اهللا، ويستطيع أن يصلي من أجله

  .السامية اليت كانت إلبراهيم بسبب فشله

  توبيخ

لكن هذه االمتيازات اليت كانت إلبراهيم يف كونه نبياً وشفيعاً، جعلت من خطئه شراً مضاعفاً، وليس بعسري على العامل 
أعماالً ال تعمل : "قشه فيما فعل وبعبارات صرحية قال لهأن يدرك ذلك، ألننا نقرأ أن أبيمالك استدعى إبراهيم يف احلال ونا

إبراهيم يف الواقع مل يفشل يف إميانه باهللا فقط، ومل خيطئ يف حق . أي أنت عملت يب أعماالً كان ينبغي أن ال تعمل" عملت يب
وته بل إىل ما دون مستوى رجل زوجته فقط، بل أخطأ أيضاً إىل رجل من أهل العامل، فهو يف هذه احلالة مل يرتل إىل ما دون دع

  .من أهل العامل

 خوف اهللا إين قلت ليس يف هذا املوضع"ويسأل أبيمالك إبراهيم عن السبب الذي ألجله فعل هذا، فيجيب إبراهيم قائالً 
ه إن دل على إىل أي حد نزل رجل اهللا؟ لقد محلته أفكاره للتفكري يف سالمة نفسه وأمانه، فتصرف. "البتة فيقتلوين ألجل امرأيت

  .شيء فإمنا يدل على أنه يف تلك اللحظة مل يتصرف خبوف اهللا أمامه، ويف الوقت نفسه يتهم اآلخرين بعدم خمافة اهللا

  عذر غير مقبول

إن : يلتمس لنفسه عذراً فيقول" أخطأت"وهكذا حياول إبراهيم أن يربر تصرفه، وبدالً من أن يقول يف صراحة وأمانة 
حقاً ما أصعب على اخلاطئ وعلى املؤمن أيضاً، أن يقول يف . أبيه وأخفى احلقيقة أا كانت زوجته أيضاًسارة هي أخته ابنة 

  ".أخطأت"صراحة 

  أصل غير مقضي عليه
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ن هذا اخلطأ له أصل قدمي يف تاريخ إبراهيم، مل يكن قد قضي عليه متاماً، ونراه هنا يرتل بالشهادة لدعوة اهللا إىل يف الواقع إ
ملا دعاين اهللا إىل وطن أفضل وإىل مدينة هلا : وكان األجدر به أن يقول" وحدث ملا أتاهين اهللا من بيت أيب: "ني فيقولمستوى مه

يف الواقع إبراهيم وزوجته أظهرا عدم . أساسات، ولكنه نزل بنفسه مرتلة شخص تائه ضال، ونسب إىل اهللا أنه هو الذي أتاهه
  .األمانة يف عالقتهما الواحد باآلخر

  تصرف غير الئق

ونالحظ أنه ملا كان إبراهيم يف حالة . لكن بالرغم من فشل إبراهيم، نرى أبيمالك رجل العامل يتصرف تصرفاً يليق به
لكنه يف ضعفه وعدم إميانه قبل من ملك جرار غنماً وبقراً " ال خيطاً وال شراك نعل"القوة، رفض أن يأخذ من ملك سدوم 

ومل يقل هلا (إين قد أعطيت أخاك : "مذلة فقال هلا الفضة، مث اجته أبيمالك إىل سارة موخباً إياها بعبارات وعبيداً وإماء، وألفاً من
 كزوجة –لو كانت سارة غطت نفسها كما كان يليق ا كزوجة ". هاهو لك غطاء عني. ألفاً من الفضة) أعطيت زوجك

  .ألن الغطاء كان يدل على أن املرأة املغطاة هي لرجل) ريهأو غ( ما كان رآها أبيمالك وال أخذها إىل بيته –إبراهيم 

قال . وحنن املؤمنني إذا ما أظهرنا أنفسنا بكيفية عملية أننا للمسيح، ففي هذه احلالة ال يطلب العامل منا أن نكون يف رفقته
 أن نقول حنن كذلك ولكن إذا مل وهكذا ينبغي" صلب العامل يل وأنا للعامل"وأيضاً " ألن يل احلياة هي املسيح"الرسول بولس 

  .نكرس قلوبنا للمسيح نكون كسارة فنفقد احترام العامل لنا ونعرض أنفسنا لتوبيخاته الالذعة

أخرياً وقد كشف إلبراهيم سر فشله، نراه يأخذ مركزه الالئق به فيصلي إىل اهللا، واهللا جييب صالته، ويشفي أبيمالك 
  ).١٨ و ١٧(والذين له 
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  ثوالدة الوار

  ٢١تكوين 

 أظهر اهللا ذاته إلبراهيم كاهللا القدير، الذي يقدر أن ينفذ مقاصده على الرغم من ضعف اجلسد، ١٨ و ١٧يف إصحاحي 
  .وشر العامل

  . أظهر شر اجلسد متاماً وضعف شعب اهللا٢٠ أظهر اهللا شر العامل متاماً، ويف إصحاح ١٩ويف إصحاح 

 معلناً أن الوقت املعني من اهللا ٢١قيقته يف هذه اإلصحاحات جييء اإلصحاح كالً على ح وإذ أظهر اهللا العامل واجلسد
وأخرياً نرى العامل يعترف ) ٢١ - ٨ع (، وتطرد اجلارية وابنها )٧ - ١ع (لوالدة الوارث املوعود به من زمن طويل قد جاء 

  ).٣٤ -  ٢٢ع (بأن اهللا مع رجل اإلميان 

  )٥ - ١ع (والدة إسحق 

وولد الوارث، ودعي . فائدة، وعندئذ جاء الوقت الذي تكلم اهللا عنهذا إلنسان قد حتطم، ومل يعد كل شيء من جانب ا
من اهللا " الوقت املعني"هذا يف الوقت احملدد خنت إسحق حسب أمر الرب، وهكذا مت كل شيء يف ". ضحك"امسه إسحق أي 
  .وحسب كلمته

، )٤: ٤غل ("  ابنهوملا جاء ملء الزمان أرسل اهللا" نقرأ عنه ويف والدة إسحق نرى رمزاً مجيالً لوالدة املسيح الذي
واملسيح هو ذلك الشخص املبارك الذي ستتحقق فيه كل الربكات اليت وعد ا إبراهيم، سواء أكانت لشعبه القدمي إسرائيل أم 

  .لألمم

  )٩ - ٦ع (تأثير والدة إسحق 

فمن ناحية نرى أولئك الذين فرحوا . ذي أحدثته والدة الوارثيف احلادثتني اللتني تأتيان بعد ذلك نالحظ التأثري ال
دة املسيح؟ بوالدته، ومن ناحية أخرى نرى أولئك الذين سخروا به، أفال تستحضر لنا ما حدث فعالً من تأثري مزدوج عند وال

 كان ضحكها تعبرياً نه يف وقت مضىأ، وحنن نذكر )أو معي" ( اهللا ضحكاً كل من يسمع يضحك يلقد صنع إيلّ"قالت سارة 
 صار يعترف ويقر بأن والدة معبراً عن فيضان قلبها بالفرح، وفضالً عن ذلك فإن إميااجييء الضحك ، لكن اآلن عن عدم إمياا

، طبعاً هذا شيء يستحيل على "براهيم سارة ترضع بنني؟إلمن قال "ابنها من قدرة اهللا وفوق أفكار الناس، لذلك تسأل متعجبة 
  .عة وال ميكن إلنسان أن يقوله، لكن اهللا وحده هو الذي قال وهو وحده القدير الذي باستطاعته أن يتمم ما قالالطبي
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هكذا عندما صار مسيح اهللا جسداً وجد الذين اتفقوا مع السماء واعترفوا بتدخل اهللا، وفرحوا بوالدة الوارث املوعود به 
، كذلك زكريا رأى يف والدة املسيح أن الرب افتقد "القدير صنع يب عظائمألن : "من زمن طويل، فابتهجت مرمي بفرح قائلة

املتظرين فداء هؤالء وغريهم فرحوا مع مجيع " ليصنع رمحة مع آبائنا ويذكر عهده املقدس القسم الذي حلف إلبراهيم أبينا"شعبه 
  ).٧٣ - ٦٨، ٤٩: ١لو " (يف أورشليم

جد الذين هزأوا به، وما كان ذلك إال تعبرياً ملا يف قلوم من عداوة، وملا لكن إىل جانب الذين فرحوا بوالدة إسحق، و
  .تكرمياً للوارث أهاج هذا التكرمي حسد وعداوة الذين كانوا يشغلون مركزاً يف بيت إبراهيم" وليمة عظيمة"جاء يوم صنعت فيه 

لفريدة اليت اختذها ومتجيده أثارت حسد وهذا أيضاً عني ما حدث يف أيام ربنا على األرض، فإن مكانته  السامية وا
وعداوة النظام الديين اجلسدي، فبينما نرى أنه قد جاء رجال من املشرق ليسجدوا له، نرى أورشليم كلها قد اضطربت وطلب 

  .هريودس امللك املزيف أن يقتل الصيب القدوس

  )١٠ع (درس لنا 

ىل غالطية اقتبس الرسول بولس الكلمات اليت نطقت ا سارة يوجد لنا درس آخر يف هذا املشهد العميق، ففي الرسالة إ
، ويف هذه الكلمات ال يتخذ "أطرد هذه اجلارية وابنها ألن ابن هذه اجلارية ال يرث مع ابين إسحق: "إلبراهيم عندما قالت له

أما حنن أيها األخوة فنظري و"الرسول من إسحق رمزاً للمسيح بل يتخذه كرمز للمؤمنني الذين هم غرض النعمة الغنية فيقول 
صورة ) إمساعيل(وهكذا إذ يتخذ إسحق صورة لنا كأناس مولودين من الروح فإنه يتخذ االبن األول ". إسحق أوالد املوعد

مث يبني الرسول أيضاً أن املولود حسب اجلسد هو يف عداوة تامة . إلنساننا العتيق، أي جلميعنا وحنن مولودين حسب اجلسد
ولكن كما كان حينئذ الذي ولد حسب اجلسد يضطهد الذي حسب الروح هكذا اآلن "املولود من الروح فيقول ومستمرة مع 

  ).٣١ - ٢٨: ٤غل " (أيضاً

  )١٢ و ١١(صفة الجسد الحقيقية 

يف تاريخ وكما أن املسيح مبجيئه إىل العامل كشف عن ما هو اإلنسان حسب اجلسد وأيقظ عداوة اجلسد، هكذا نرى 
فإن أعطينا املسيح . ه كلما كان املسيح حمتالً يف عواطفنا كلما اكتشفنا الصفة احلقيقية للجسد الذي ال يزال بني جنبينانأنفوسنا 

. متتعه ومكانه الالئق به يف قلوبنا نكتشف أكثر وجود اإلنسان العتيق الذي فينا والذي يسعى أن يتدخل لتعظيم الذات دائماً
 أشفق على اجلسد بإشباع ميوله وتعظيم ذايت، أم أرفض اجلسد فيكون للمسيح مركزه الالئق به ويبقى السؤال اهلام هل علي أن

  يف حيايت؟

لقد كان املؤمنون يف كورنثوس يشبعون اجلسد بكيفية عاملية، بينما كان املؤمنون يف كولوسي معرضني إلشباع اجلسد 
جسد عن طريق الناموس، إذ وضع املؤمنون أنفسهم حتت بفرائض وطقوس دينية، كما كانت كنائس غالطية تفسح اال لل



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                             Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

٤٢٤٢ 

الناموس واختذوه قانوناً حليام، ولكنه مل ينشئ فيهم حياة مثمرة كحياة املسيح بل أظهر احلالة اجلسدية بكل جمدها الباطل فوجد 
 كقانون حلياتنا، ونرفض نعم جيب أن نرفض الناموس. "أطرد اجلارية وابنها"احلسد واخلصام، لذلك يذكرهم الرسول بالقول 

وهلذا علينا أن نثبت يف احلرية اليت . لقد حررنا املسيح من الناموس كوسيلة للحصول على الربكة. اجلسد الذي يهيجه الناموس
هذا كان حقاً اختبار الرسول بولس الذي إذ كان املسيح حمتالً . قد حررنا املسيح ا، ناظرين إىل املسيح ليحفظنا حلظة بلحظة

وكانت النتيجة أنه رفض بر ذاته الذي كان حسب الناموس، ومل ". يل احلياة هي املسيح"ل عواطف قلبه استطاع أن يقول ك
  .لقد طرد اجلارية وابنها) ٣: ٣، ٢١: ١يف (تكن له ثقة يف اجلسد 

نها كان مؤملاً إلبراهيم إذ إن طرد اجلارية واب. ولكي ما نرفض اجلسد يتحتم علينا أن ننكر ذواتنا، وهذا يتطلب منا التأمل
إن إنكار الذات إلتباع املسيح . لكن الرب ذكره بأن الربكات مجيعها مرتبطة بإسحق" فقبح الكالم جداً يف عيين إبراهيم"نقرأ 

  .يتطلب الصليب، أو باحلري التأمل، وهذا يقودنا حتماً إىل بركة عظمى يف ارتباطنا باملسيح

  صورة إسرائيل

وهي تسعى . ل يف تيهاما يف الربية وقد فرغ منهما املاء ترينا صورة رمزية ملركز إسرائيل احلاضرإن هاجر وإمساعي
وهكذا نرى شعب اهللا األرضي مطروداً من أرضه . للحصول على الربكة حتت الناموس ولذلك رفضت املسيح النسل املوعود به

  .وع عناية اهللا التدبريية كما كانت هاجر وابنها حمفوظة بعنايتهومع أنه بعيد عن أرضه فإنه ال يزال موض. وتائهاً يف العامل

  )٢٤ - ٢٢ع (شهادة العالم 

صحيح . آخر مشهد يف هذا اإلصحاح نرى فيها رجل العامل يعترف بأن اهللا مع رجل اإلميان السائر باالنفصال عن العامل
ن وتوبخ من أبيمالك لكن اآلن جاء الوارث وأعطى له إنه يف وقت كان رجل اإلميان هذا قد انزلقت قدمه وتصرف يف عدم إميا

واجلارية وابنها طردوا واعترف هللا مبطاليبه وسيادته فرفض كل ما هو من اجلسد، عندئذ اعترف . إبراهيم مكانه الالئق به
 معنا حنن اآلن؟ نعم ولكن ال يتوبخ من إبراهيم، وأال ينبغي أن يكون احلال". اهللا معك يف كل ما أنت صانع"أبيمالك إلبراهيم 

إذا كان للمسيح مكانه الصحيح يف قلوبنا ورفضنا اجلسد، وسلكنا باالنفصال عن العامل تكون النتيجة أن العامل يرى ويعترف أن 
  . معنااهللا 

  )٣٤ - ٢٥ع (الصفة الحقيقية للعالم 

عنه، فإنه حياول أن حيرم شعب اهللا من نالحظ أنه على الرغم من اعتراف العامل بأن اهللا مع شعبه الذي يسلك باالنفصال 
وسائل اإلنعاش الروحية اليت هلم، فيحاول أن حيرمنا من اآلبار اليت لنا، وواجبنا يف هذه احلالة أن نفعل كما فعل إبراهيم، فنقاوم 

ئاً من هذه الربكات كل حماوالت العدو ونوبخ العامل، لكن جيب أن تقترن توبيخاتنا بروح النعمة اليت تسعى أن متنح العامل شي
  .كما فعل إبراهيم، وكما يفهم من السبع نعاج اليت قدمها إبراهيم ألبيمالك
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  تقديم إسحق

  ٢٢تكوين 

اإلصحاحات (رأينا يف اجلزء األول من حياة إبراهيم شهادته العلنية كرجل اإلميان، املنفصل عن العامل، إجابة لدعوة اهللا 
رأينا تدريباته الداخلية اليت جتتازها " بعد هذه األمور: "ه، وهو اجلزء الذي يبدأ ذه العبارةويف اجلزء الثاين من تارخي) ١٤ - ١٢

  ).٢١ - ١٥اإلصحاحات (نفسه يف عالقته الشخصية مع اهللا 

  آخر جزء في حياة إبراهيم

جلزء بدأ أيضاً ذه العبارة ويف اإلصحاح الثاين والعشرين من سفر التكوين نأيت إىل اجلزء األخري من حياة إبراهيم، وهذا ا
ألننا يف هذا اإلصحاح واإلصحاحات التالية، نقرأ عن حوادث بالتحديد هي يف الواقع صور لطرق اهللا يف " بعد هذه األمور"

  .تنفيذ مقاصده اليت دف إىل جمد املسيح وبركة اإلنسان

وملا جاء ملء "وأنه ظل للقول " لذي تكلم اهللا عنها) احملدد(يف الوقت " عند والدة إسحق ما قيل ٢١لقد رأينا يف إصحاح 
 موضوع تأملنا اآلن رمزاً ملوت وقيامة املسيح محل ٢٢وسنرى يف إصحاح ) ٤: ٤غل " (الزمن أرسل اهللا ابنه مولوداً من امرأة

هذا وسنرى يف  موت ودفن سارة، وفيه رمزاً لوضع العروس األرضية جانباً لرفضها املسيح، ٢٣كما سنرى يف إصحاح . اهللا
  . دعوة الكنيسة، العروس السماوية، مرموزاً هلا برفقة٢٤إصحاح 

وإىل جانب الفائدة اليت جتتنيها نفوسنا، وحنن نتأمل هذه اجلوانب الرمزية فال جيب أن نتجاهل املعاين األدبية الرائعة، فإن 
 ابنه، فمن جانب آخر يرينا بطريق أدبية مؤثرة أيضاً كان هذا اإلصحاح الثاين والعشرين يستحضر لنا حمبة اهللا العجيبة يف بذل

  .إميان إبراهيم باهللا

  االمتحان الفائق الوصف

وإذا تأملنا يف اإلصحاح " وحدث بعد هذه األمور أن اهللا امتحن إبراهيم"والتعليم األديب نراه يف مستهل هذا اإلصحاح 
م الذي يستحضر أمامنا الكثريين ممن سلكوا طريق اإلميان، نرى أن احلادي عشر من الرسالة إىل العربانيني هذا اإلصحاح العظي

فهو ال يستحضر كمن جتاوب باإلميان فحسب لدعوة اهللا فأطاع، ولكنه أيضاً صار له االمتياز . إبراهيم حيتل مكاناً بارزاً بينهم
خذ ابنك وحيدك الذي "أن اهللا قال إلبراهيم الفائق بأن جيتاز امتحان اإلميان بكيفية مل تكن لواحد قبله أو ما بعد ذلك، نقرأ 

باإلميان قدم إبراهيم "ويف تعليق الوحي يف الرسالة إىل العربانيني نقرأ ". حتبه إسحق، واذهب إىل أرض املريا وأصعده هناك حمرقة
ب منه حبسب ، إن ما طل"إنه إسحق يدعى لك نسل"إسحق الذي تركزت فيه كل املواعيد، والذي قيل له ". إسحق وهو جمرب
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 حائالً دون إمتام مواعيد اهللا، لكن إبراهيم عمل ال مبقتضى ما ميليه العقل أو الطبيعة – هذا العمل –الظاهر، وحبكم الطبيعة يرى 
  ".إذ حسب أن اهللا قادر على اإلقامة من األموات أيضاً الذين منهم أخذه أيضاً يف مثال... باإلميان "بل 

  عمل الطاعة

ولكن جتربة إبراهيم كانت ". الرب أعطى والرب أخذ"ن أيوب أوالده، خضع أيوب ملا مسح اهللا به وقال ملا أخذ اهللا م
أشد، وكانت على مستوى أعلى كثرياً، فهو مل يطلب منه ببساطة أن خيضع بطريقة سلبية ملشيئة اهللا، بل طلب منه أن يعمل 

ب، وبعيداً عن توجيهات اهللا اليت كانت قبالً ويف خمالفة لكل  األللطبيعة، ومبا يؤمل ويسحق قلبعمالً خمالفاً كل املخالفة 
نواميس اهللا واإلنسان، لكن إبراهيم مبا منحه اهللا لإلميان أطاع يف هذا االمتحان، ويف هدوء تام، قام يف الصباح الباكر وشد على 

  ".وذهب إىل املوضع الذي قال له اهللا"محاره وأخذ اثنني من غلمانه معه وإسحق ابنه 

وملدة ثالثة أيام ظل سائراً يف طريقه، وكانت هذه املدة فرصة كافية الستيعاب ما سيفعله، وكانت هذه التجربة القاسية 
مل يكن عمالً يتطلب السرعة . وكم كان يستشعر يف نفسه غصة اآلالم لتقدمي ابنه. وال شك حتصر نفسه يف هذه األيام الثالثة

فمحبته البنه، ومشاعر إسحق وحمبته ألبيه، . كن كان هناك وقت للتفكري يف كلفة هذا العملحتت إحلاحات مفاجئة وطارئة ول
  .ووعد اهللا له أنه بإسحق يدعى له نسل، كل هذه ترددت أمامه، لكنه باإلميان انتصر على كل اعتبار

 اليوم الثالث الح املكان أمام لو أن عدم اإلميان ساور إبراهيم لكانت هناك فرصة للرجوع، ولكن اإلميان ظل راسخاً، ويف
، اإلميان "فقال إبراهيم لغالميه اجلسا أنتما ههنا مع احلمار، أما أنا والغالم فنذهب إىل هناك ونسجد مث نرجع إليكما"عينيه 

  ".مث نرجع"حيسب أن اهللا قادر على اإلقامة من األموات، ولذلك قال إبراهيم وهو يف كامل الثقة 

رض ملثل جتربة إبراهيم، ولكن كم هو مجيل، أنه عندما يؤخذ منا أحد أحبائنا نقول وحنن يف كامل وحنن ال ميكن أن نتع
إن اإلميان يعرف أم أخذوا منا إىل " إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم اهللا أيضاً معه"الثقة 

  .حني، وقد ذهبوا ليسجدوا ولكنهم سريجعوا مرة أخرى

  وابنأب 

ودون أن يتفوه " اهللا يرى له اخلروف للمحرقة يا ابين"وجييبه إبراهيم يف إميان قائالً " أين اخلروف للمحرقة؟"سأل إسحق 
مث مد إبراهيم يده وأخذ السكني "على املذبح ، وبدون مقاومة أو شكوى قبل إسحق أن يربط ويوضع "ذهبا كالمها معاً"بكلمة 

  ".ليذبح ابنه
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ك الرب ومنع يد إبراهيم حىت ال يغرس السكني يف ابنه، وهكذا إذ ظهرت طاعة إبراهيم الكاملة وإميانه وهنا تدخل مال
وإذ عمل حمصوراً خبوف اهللا، " اآلن علمت أنك خائف اهللا، فلم متسك ابنك وحيدك عين"باهللا يف هذه التجربة، قال له اهللا 

  .انتصر على اخلوف من الناس يف عمل يدينه عليه الناس

   ابن آخر–أب آخر 

لقد قال . وحنن إذ نتأمل هذا املشهد من ناحيته الرمزية، ترتسم أمامنا عظمة حمبة اهللا اليت جتلت يف بذل ابنه ليموت ألجلنا
وأيضاً قيل إلبراهيم ) ٣٢: ٨رومية " (مل يشفق على ابنه بل بذله ألجلنا أمجعني"وهكذا نقرأ عن اهللا أنه " خذ ابنك"اهللا إلبراهيم 

ويف هذا أيضاً تعبري ) ١٦، ١٢، ٢(ويؤكد لنا الفصل الذي أمامنا ثالث مرات أن إسحق هو ابنه الوحيد " خذ ابنك وحيدك"
إن هذا االبن الوحيد الذي سيقدمه هو . وأخرياً يقول اهللا إلبراهيم). ١٦: ٣يوحنا " (بذل ابنه الوحيد"عن حمبة اهللا الذي 

ويف ) ٣٥: ٣يوحنا " (اآلب حيب االبن"وهذا يذكرنا مبحبة اآلب البنه يف القول ". بهخذ ابنك وحيدك الذي حت"موضوع حمبته 
الكتاب عن احملبة، وال عجب يف ذلك فاملشهد يكلمنا عن حمبة اهللا اآلب البنه  يف هذا اإلصحاح الذي أمامنا نقرأ ألول مرة

  .الوحيد احلبيب

  طاعة آاملة

يف بذل ابنه، يستحضر أمامنا أيضاً طاعة االبن الكاملة، الطاعة اليت بال شكوى فإن كان املشهد يستحضر أمامنا حمبة اهللا 
لتكن ال "إلرادة اآلب، ويف كل هذا نرى ظالً المعاً لطاعة املسيح الكاملة املطلقة ألبيه، اليت قادته أن يقول أمام شبح املوت 

  ).٤٢: ٢٢لوقا " (إراديت بل إرادتك

م رأينا أيضاً أنه يف الوقت الذي كان فيه حطب احملرقة موضوعاً على إسحق كانت النار هذا ويف أثناء املسري ثالثة أيا
ففي كل خطوة كان ظل الصليب . والسكني يف يد إبراهيم، وطيلة أيام خدمة ربنا يسوع املسيح، كان يعلم يقيناً موته اآليت

 امسه كان يعلم أن ابن اإلنسان سوف يسلم إىل أيدي ، لكنه هو تبارك"من كل ما فعل يسوع"مائالً أمامه، فقد تتعجب اجلموع 
والتالميذ إذ كانوا يتبعونه إىل أورشليم متطلعني إىل امللكوت الذي سيتأسس بالقوة، كان يلوح أمام عيوم ) ٤٤: ٩لوقا (الناس 

  .جلوس املسيح على عرش جمده للحكم، بينما كان هو يعلم أنه إمنا إىل عار الصليب يسري

لقد ظن . نه قد مسح للناس أن يصلبوا الرب إال أن النار والسكني أو باحلري الدينونة واملوت كانا يف يد اهللاهذا ومع أ
مل يكن لك علي سلطان البتة لو مل "البعض أنه يف قدرم أن يصلبوا أو يطلقوا الرب حسبما يشاءون، لكن الرب يقول لبيالطس 

كان لعني بشرية أن ختترق ظالم مشهد الصليب العجيب لترى النار والسكني وما ) ١١: ١٩يوحنا " (تكن قد أعطيت من فوق
وضعتين يف اجلب األسفل يف "تعمالن عملهما يف االبن احلبيب، ألن الكل كان من يد اهللا، وهلذا استطاع املسيح أن يقول 

  ).٧ و ٦: ٨٨مز " (علي استقر غضبك وبكل تياراتك ذللتين. ظلمات، يف أعماق
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  شرآة آاملة

مث جاءت اللحظة اليت فيها ترك الغالمان يف مكان، وتقدم إبراهيم وابنه ليصعدا وحدمها إىل اجلبل، وهذا يكلمنا عن 
وأيضاً قوله ) ٣٦: ١٣يوحنا " (حيث أذهب ال تقدر اآلن أن تتبعين"املشهد العظيم الذي تكلم عنه الرب يف قوله لبطرس 

فذهبا "وحنن نقرأ عن إبراهيم وإسحق مرتني هذه العبارة ). ٢٩: ٨يوحنا " (يوالذي أرسلين هو معي ومل يتركين اآلب وحد"
والشك أن هذه العبارة تكلمنا عن الشركة التامة بني اآلب واالبن واليت نراها واضحة كل ). ٨، ٦عددي " (كالمها معاً

أيب "ولقد قال الرب يف هذا اإلجنيل . االوضوح يف إجنيل يوحنا عندما تقدم الرب ليمضي إىل الصليب ليصري حمرقة يتمجد اهللا 
ألين يف كل حني أفعل ما "وأخرياً قوله " ال أطلب مشيئيت بل مشيئة اآلب الذي أرسلين"وأيضاً " يعمل حىت اآلن وأنا أعمل

  ).٣٠: ١٠، ٢٩: ٨، ٣٠ و ١٧: ٥يوحنا " (أنا واآلب واحد"و" يرضيه

  خضوع آامل

ع كامل ألبيه، لقد بىن إبراهيم املذبح، ورتب احلطب، وربط إسحق ابنه، وإذ أتيا إىل املوضع كان إسحق يف خضو
وكنعجة صامتة . مل يفتح فاه كشاة تساق إىل الذبح"ووضعه على املذبح، ومد يده وأخذ السكني ليذبح ابنه، وعن املسيح نقرأ 

  ).١٠ - ٧: ٥٣أشعيا " (أما الرب فسر بأن يسحقه باحلزن... أمام جازيها فلم يفتح فاه 

  مقارنة ومباينة

من املهم أن نالحظ أنه يف كل ذبائح العهد القدمي كانت الذبيحة تذبح أوالً مث توضع بعد ذلك على املذبح، لكن هنا 
  .ترى التقدمة أكثر مالءمة لذبيحة املسيح إذ ربط إسحق أوالً باملذبح قبل أن تؤخذ السكني لذحبه

 ففي الرمز الذي أمامنا يتداخل مالك الرب فيمنع اليد اليت أمسكت ويف الواقع كل رمز جييء دون احلقيقة بكثري،
حمبة اآلب مل تشفق على االبن، وحمبة االبن خضعت : أما الصليب فلم تتداخل يد ملنع قوة املوت. بالسكني، وأشفق على إسحق

  .نه وبني موت الصليبلقد جاء مالك يف البستان ليقويه لكن مل يكن هناك مالك حيول بي. ملشيئة اآلب حىت املوت

لكن وإن كان إسحق أطلق حراً، فإن ) ١٩: ١١عب (وبكيفية رمزية أخذ إبراهيم إسحق من املوت، أخذه يف مثال 
لقد نطق إبراهيم . املوت البد أن يقع على الكبش املمسك يف الغابة، ويف هذا الكبش نرى رمزاً آخر حلمل اهللا الذي أعد

وهذا يذكرنا بالقول الذي قاله " يف جبل الرب يرى: "، والثانية" يري له اخلروف للمحرقة يا ابيناهللا: "بعبارتني نبويتني األوىل
  ).٥٦: ٨يوحنا " (إبراهيم لل بأن يرى يومي فرأى وفرح"الرب 

سالة إىل ومن الر. أخرياً جيدد اهللا مواعيده إلبراهيم على أساس الذبيحة ويثبت وعد الربكة لكل األمم بواسطة النسل املقام
ال يقول ويف األنسال . وأما املواعيد فقيلت يف إبراهيم ويف نسله: "غالطية نفهم أن هذا النسل هو املسيح كما يقول الرسول

  ).١٦: ٣غل " (كأنه عن كثريين، بل كأنه عن واحد، ويف نسلك الذي هو املسيح
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سفر التكوين، فليس من شك عندي أن املقصود منها أما سلسلة املواليد اليت ختم ا هذا اإلصحاح الثاين والعشرين من 
  .إبراز رفقة اليت تشري إىل عروس املسيح السماوية
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  موت سارة

  )٢٣تكوين (

يف اإلصحاح الثالث والعشرين من سفر التكوين نقرأ عن موت سارة ودفنها، وهنا كما يف حوادث أخرى يف العهد 
  .يف نور العهد اجلديدالقدمي، نرى إشارات رمزية ومعاين أدبية، وذلك 

  رمز 

ففي هاجر وابنها يرينا . ففي الرسالة إىل أهل غالطية يوضح لنا الرسول بولس املعىن الرمزي املستخلص من هاجر وسارة
 يسعون للحصول على الربكة حتت الناموس، بينما يف سارة وأوالدها يرينا مواعيد اهللا الغري املقيدة بشرط، والذين نالناموس والذي

لقد وضع الشعب نفسه حتت الناموس، وسعوا للحصول على الربكة على ). ٢٦ - ٢١: ٤غل (باركون ا جمرد النعمة املطلقة يت
أساس أعماهلم، وكانت النتيجة أم مل يظهروا غري شر قلوم فرفضوا املسيح الذي جاء إليهم بالنعمة، والذي بواسطته كان 

ونرى بطرس الرسول أيضاً خياطب األمة بعد موت . ة يف املواعيد اليت أعطيت إلبراهيمميكنهم أن حيصلوا على الربكة املتضمن
وبنسلك تتبارك مجيع " أنتم أبناء األنبياء والعهد الذي عاهد به اهللا آباءنا قائالً إلبراهيم"املسيح وقيامته، وأمكنه أن يقول هلم 

، لكن )٢٦ و ٢٥: ٣أع " (يبارككم برد كل واحد منكم عن شرورهإليكم أوالً إذ أقام اهللا فتاه يسوع أرسله . قبائل األرض
ونتيجة لذلك وضع هذا الشعب القدمي حىت الوقت احلاضر . حىت هذه الربكة املقدمة من جمرد النعمة قوبلت بالرفض من األمة

  .جانباً

  عروس المسيح األرضية

ا أن نراه يف وضع الشعب جانباً الذي جاء عقب ونالحظ أيضاً أن موت سارة جاء عقب تقدمي إسحق، ويف هذا ما ميكنن
إذن سارة هي رمز لعروس املسيح األرضية اليت غابت من املشهد . رفضهم النعمة املقدمة هلم على أساس موت املسيح وقيامته
  .لتفسح اال لظهور رفقة اليت هي رمز للعروس السماوية

  بيان واضح

زي ملوت ودفن سارة، بقي أن نتأمل املعىن األديب هلذه احلوادث واليت تتضح لنا واآلن وقد صار واضحاً ما هو املعىن  الرم
من الرسالة إىل العربانيني، واليت نتعلم منها أن قديسي العهد القدمي املشار إليهم يف اإلصحاح احلادي عشر مل يعيشوا فقط يف 

يف اإلميان مات هؤالء أمجعون وهم مل ينالوا "ذه الشهادة اإلميان، بل أم ماتوا أيضاً يف اإلميان، ويسجل هلم الروح القدس ه
فإن الذين يقولون مثل هذا يظهرون . بل من يعيد نظروها وصدقوها وحيوها وأقروا بأم غرباء ونزالء على األرض. املواعيد

  ).١٤ و ١٣: ١١عب " (أم يطلبون وطناً
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 سوى غريب ونزيل، وبتصرفه هذا يظهر بكل وضوح صفة وهنا نرى إميان إبراهيم أمام مشهد املوت فيعترف أنه ليس
  .الغربة أمام أهل العامل

  توقع اإليمان

 إسحق ابنه حبسب ملقد آمن إبراهيم بكلمة الرب عندما وعده بإسحق ومل يعترب جسده وهو قد صار مماتاً، وباإلميان قد
. ذات اإلميان عينه يدفن سارة على الرجاء املؤكد للقيامة، واآلن بكلمة الرب له، إذ حسب أن اهللا قادر على اإلقامة من األموات

لقد . فاإلميان الذي أصعده إىل جبل املريا ليقدم إسحق ابنه، هو بعينه اإلميان الذي نظر به إىل مغارة املكفيلة ليدفن فيها زوجته
ثانية وستشترك يف هذا النصيب األفضل جاء الوقت الذي فيه يدفن إبراهيم ميته من أمامه، وهو باإلميان يعرف أن عزيزه سيقوم 

  .والسماوي، املدينة اليت يتطلع هلا اإلميان

  إله القيامة

لقد أظهر اهللا ذاته إلبراهيم كالقدير، وكإله القيامة، كما أكد له أن األرض اليت هو فيها كغريب ونزيل قد أعطيت له 
، ومبقتضى إميانه بوعد اهللا اهتم بدفن جسد سارة )٨: ١٧(كها بعد ملكاً أبدياً له وكل األرض أعطيت له باإلميان مع أنه مل ميتل

ماتت، وفيها دفنت " ويف أرض كنعان" سارة مع إبراهيم كغريبة ونزيلة عاشت" أرض كنعان"ففي . يف تلك األرض اليت وعد ا
). ٢٩ - ٢٧: ٣٥تك (ض كنعان وذا اإلميان عينه نقرأ بعد ذلك أن ابين إسحق دفنا أبامها يف حربون يف أر) ١٩ و ٢عدد (

وأيضاً يف وقت الحق يعقوب الذي مات يف مصر نقرأ أن بنيه دفنوه يف أرض كنعان يف مغارة حقل املكفيلة يف األرض ذاا 
كذلك يوسف ملا دنت ساعة موته جتلى هذا اإلميان فيه، فأوصى إخوته من جهة عظامه أن حيملوها معهم من ). ١٣: ٥٠تك (

  ).١٩: ١٣، خر ٢٦ و ٢٥: ٥٠تك  (مصر إىل كنعان

  حزن طبيعي

إن كنا قد رأينا خمتاري اهللا يف مناذج المعة يف مشهد املوت، فإننا نتعلم يف الوقت ذاته أن اإلميان ال يضع العواطف البشرية 
أحباءنا الذين رقدوا ، حنن نعلم ونوقن باإلميان أن )٢عدد " (فأتى إبراهيم ليندب سارة ويبكي عليها"جانباً، لذلك نقرأ القول 

إن رجاءنا بالقيامة رجاء . يف الرب سيقومون، وأن املوت هلم هو ربح، لكننا يف الوقت عينه حنن حنزن عليهم ونشعر خبسارتنا هلم
وليس هناك كلمة .  أن حزننا ليس كحزن أولئك الذين ال رجاء هلم– كما يذكر لنا الرسول بولس –مؤكد ويقيين ويعلن لنا 

أنا هو القيامة واحلياة؟ ومع كل :  ال حنزن أو ال نبكي، وهل كان هناك من يعلم بقوة القيامة أكثر من ذاك الذي قالتقول إننا
  .ذلك بكى عند قرب لعازر

  وعد قد تم
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أنا غريب ونزيل "ونرى أيضاً إبراهيم أمام مشهد املوت يتصرف كما يليق به كغريب ونزيل فيعترف أمام بين حث قائالً 
 لوط –، ما أكرب الفرق بني إبراهيم ولوط )٦عدد " (أنت رئيس من اهللا بيننا" له فقالوا ذا القول كسب احترامهمو" عندكم

بعد إىل هناك مث قالوا أ: "هل سدوم إذ قالوا له يف وقت ما لقد أهانه أ–املسكني الذي ضحى بصفته كغريب ليسكن يف سدوم 
  ).٩: ١٩" (جاء هذا اإلنسان ليغترب وهو حيكم حكماً

منذ ستني سنة قال اهللا إلبراهيم إنه نتيجة الستجابته لدعوة اهللا واختاذه مركز الغريب والرتيل سيحظى ذا االمتياز أن اهللا 
أما لوط " أنت رئيس من اهللا بيننا"وقد مت له هذا الوعد إذ اعترف له أهل العامل ذا التعظيم إذ قالوا له ) ٢: ١٢تك (يعظم امسه 

  .فكان حمتقراً يف أعينهم" ابعد إىل هناك"م يف الباب قال له أهل سدوم كالذي سعى لكي يكون عظيماً يف العامل كحااملسكني 

  فكر متواضع

ونرى أن إبراهيم مل يتخذ من احترام العامل له فرصة لتعظيم نفسه، فلم يتكلم عن دعوة اهللا له، واألجماد اليت تنتظره، 
: ٦يوحنا ( أراد الناس أن يتوجوه ملكاً؟ ماذا فعل؟ انصرف عنهم ومضى إىل اجلبل وحده ليس هذا ما حدث مع الرب ملاأو
هكذا تصرف إبراهيم فرفض أن يعظم نفسه ومل يشأ أن اآلخرين ينحنون أمامه كرئيس بل جتلى فيه الروح املتواضع إذ نقرأ ) ١٥

  ).١٢ و٧عددي (" سجد لشعب األرض"مرتني أن إبراهيم 

  تصرف بار

لعامل بشفقته أن يؤثر على إبراهيم فيأخذ مكاناً ليدفن فيه ميته بصفة هدية، لكن إذ كان إبراهيم خملصاً ملركزه أراد ا
نعم لقد رفض . كغريب رفض أن يكون رئيساً بني أهل العامل ومل يقبل هداياهم مكتفياً مبركزه كغريب يدفع مثناً لكل حاجاته

حزح عن طريق اإلميان، وكما رفض من قبل عطايا ملك سدوم هكذا مل يقبل هدايا مديح الناس ومل يقبل شفقة الناس ومل يتز
  ".أربعمائة شاقل فضة جائزة عند التجار"بين حث فدفع مثن املكان وهكذا تصرف كإنسان غريب، وأظهر الرب يف تصرفه إذ دفع 

نقي وقد اتبع الرب واإلميان واحملبة يف كل هذه التصرفات نرى إبراهيم يف يومه واحداً من الذين يدعون الرب من قلب 
  .والسالم
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  دعوة رفقة

  ٢٤تكوين 

 ٢٣ رمزاً بديعاً ملوت وقيامة املسيح، كما رأينا يف موت سارة ودفنها يف إصحاح ٢٢رأينا يف تقدمي إسحق يف إصحاح 
رى اآلن يف هذا اإلصحاح إشارة إىل وضع إسرائيل شعب اهللا األرضي جانباً األمر الذي مت بعد رفضهم للمسيح مباشرة، ون

  .صورة مجيلة لدعوة الكنيسة خالل تلك الفترة

  ثالث حقائق عظيمة

حنن نعلم أنه بعد ما مات املسيح وقام صعد إىل اد آخذاً مكانه عن ميني اهللا، وتبع ذلك هذا احلدث العظيم إذ جاء 
ألرض، ومن هنا تتضح لنا ثالث حقائق عظيمة يتميز ا الروح القدس األقنوم اإلهلي ليمكث مع املؤمنني ويسكن فيهم هنا على ا

.  وجود أقنوم إهلي على األرض هو الروح القدس–ثانياً .  وجود إنسان يف اد هو املسيح يسوع–أوالً : الوقت احلاضر وهي
  .ملمجد غرض الروح القدس من جميئه لتكوين الكنيسة وقيادا يف العامل حىت جييء ا إىل املسيح ا–ثالثاً 

  مشهد رائع

هذه احلقائق اهلامة تستعرض أمامنا بكيفية رمزية يف اإلصحاح الرابع والعشرين من سفر التكوين، وترتكز أمهية هذا 
حنن إذا نظرنا حوالينا نرى شر العامل . اإلصحاح على ما يقدمه لنا من عمل كل أقنوم من األقانيم اإلهلية الثالثة يف الوقت احلاضر

تسبب لنا احلزن واألسى، ولكن إذ ما نرى فشل املؤمنني وضعفهم، وعندما نتطلع إىل هذا التشويش الرهيب فإا املتزايد، ك
توجد فصول كتابية . ننظر إىل الصورة اليت أمامنا يف هذا اإلصحاح نرى بكيفية عجيبة، أن اهللا ماض يف تنفيذ مقاصده اخلاصة

شجيعنا، كما توجد فصول أخرى تكلمنا عن فشلهم أيضاً وذلك لتحذيرنا، لكن أخرى تستعرض أمامنا إميان بعض رجال اهللا لت
يف هذا اإلصحاح الذي أمامنا نرى لربكتنا ما يعمله اهللا د املسيح على الرغم مما يرى فينا أو العامل بل وعلى الرغم من حماوالت 

د أن يتمم كل ما قصده، عند ذلك حتفظ نفوسنا يف حالة وإذ نرى عمل اهللا، والغرض الذي يعمل ألجله، وإنه الب. العدو الكثرية
اهلدوء، يف وسط كل االضطرابات اليت حتيط بنا، بل نى فامهني فكر اهللا، وهذا كفيل بأن خيلصنا من كل يأس وكل فشل ر

  .د اهللانتعرض له، بل أكثر من ذلك خيلصنا من بذل جهودنا يف أنشطة كثرية لفائدة العامل ولكنها خارج دائرة مقاص

 مهمة –ثانياً ). ٩ - ١ع ( توجيهات إبراهيم لعبده –أوالً : ويف هذه القصة اليت أمامنا نرى ثالثة موضوعات رئيسية
  ).٦٧ - ٦٢ع ( مالقاة إسحق ورفقة يف أرض كنعان –ثالثاً ). ٦١ - ١٠ع (العبد يف أرام النهرين 

  قصد اآلب



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                             Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

٥٢٥٢ 

ب من جهة ابنه، وما يعمله اهللا يف العامل اليوم بواسطة الروح القدس إن توجيهات إبراهيم لعبده توضح لنا مشورات اآل
  .لتنفيذ هذه املقاصد

وهكذا مضى العبد إىل أرام ". تأخذ زوجة البين"نتعلم أوالً أن الغرض األمسى من إرسالية العبد، كان كما قال له إبراهيم 
.  وأحضرها إىل إسحق انتهت مهمته يف أرام النهرينلزوجةالنهرين، ومل يكن أمامه سوى هذا الغرض الواحد، وإذ وجد هذه ا

إذن مل يكن جزءاً من مهمة العبد أن يتدخل يف شئون أهل تلك البالد سياسية كانت أم اجتماعية، ومن هذا نفهم أن وجود 
س هنا إلنصاف الفقراء، أو إنه لي. الروح القدس هنا ليس إلصالح العامل أو حتسينه أو إلجياد السالم بني األمم أو لتجديد العامل
  .خلالص اإلنسان من املرض واحلاجة والبؤس، ليس هذا هو غرض الروح القدس من وجوده هنا

لقد كان يوماً هنا على األرض، وبرهن على أن . إنه يوجد واحد هو الذي سيأيت يف الوقت املعني بالسالم والربكة للعامل
بؤس، ولكن مع األسف حنن الذين رفعناه فوق الصليب، وهو تبارك امسه مضى إىل له القوة وفيه النعمة خلالص اإلنسان من كل 

وهو اآلن يف اد، والروح القدس هنا ليأيت بعروس للمسيح، عروس . اد تاركاً البؤس يف العامل، لكنه سيأيت ثانية بالربكة
  .مساوية ويقودها للمسيح يف اد

ن املسيحية هي نظام ديين الغرض منه حتسني حالة اإلنسان، فكر اهللا، فظنت أصفة عامة يف فهم لقد أخطأت املسيحية ب
إن كان هذا هو كل ما يراه اإلنسان يف املسيحية، فال عجب إذن إن كنا نرى . ورفع مستواه، وإجياد عامل أحسن وأمجل

لقد امتأل . امل إىل أردأ وليس إىل أحسنالكثريين ال يعترفون باملسيحية ألنه واضح هلم انه بعد مرور تسعة عشر قرناً يرون الع
  .رعباً مما هو آت على األرضالعامل شراً وفساداً وامتألت قلوب الناس 

صحيح إن اهللا يف عنايته اإلهلية، يعتين خبالئقه املسكينة، ويستطيع بل حيجز فعالً شرور الناس، وإنه حينما يقبل احلق حيصل 
كن إذ تتكيف أفكارنا متاماً بكلمة اهللا، نرى أن غرض الروح القدس هنا هو لكي يأخذ قدر من التحسني يف األمور الزمنية، ول

  .أناساً من العامل للمسيح يف اد

لقد كان ". من عشرييت"بل يقول له " من بنات الكنعانيني"مث خيرب إبراهيم العبد أن الزوجة اليت يأيت ا إلسحق ال تكون 
عروس إسحق ال . إنه ال توجد عالقة بني املسيح يف اد، وبني العامل الذي هو حتت القضاء. الكنعانيون حتت اللعنة والقضاء

 ليست هي مجاعة من غري املؤمنني وال هي خليط – عروس املسيح –تكون غريبة بل من عائلة إبراهيم، وهكذا نرى أن الكنيسة 
  .من مؤمنني وغري مؤمنني، بل مجيعهم من أهل اإلميان

ففي كل الوقت الذي كان فيه العبد يف أور الكلدانيني . براهيم العبد من الرجوع بإسحق إىل أور الكلدانينيأيضاً حيذر إ
كان إسحق يف كنعان، ومل تكن هناك عالقة بني إسحق وأهل أور الكلدانيني، ومن هنا نعلم أنه ال عالقة مباشرة يف الوقت 

هذه احلقيقة جيعل مساعي املسيحية، ال بل مساعي كثريين من املسيحيني احلاضر بني املسيح يف اد والعامل، وعدم إدراك 
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 لقد بذلت احملاوالت مبختلف الوسائل للرجوع باملسيح إىل العامل فربط – مرتني –املخلصني حماولة لعمل ما منع العبد عن عمله 
الروح ه املساعي هي خارج نطاق عمل امسه الكرمي بكثري من املشروعات اخلريية بغرض إصالح وحتسني العامل، لكن كل هذ

القدس الذي يعمل اآلن، ال إلعادة املسيح إىل العامل، لكن ال ننسى أن آخر مرة رأى فيها العامل املسيح هي املرة اليت كان فيها 
 للذين ال يف نار هليب معطياً نقمة"فوق الصليب حيث صلبوه، واملرة األخرى اليت سريى فيها العامل املسيح هي عندما يأيت 

  ).٩ - ٧: ١ تس ٢" (يعرفون اهللا والذين ال يطيعون إجنيل ربنا يسوع املسيح

أرواح خادمة مرسلة للخدمة ألجل "أخرياً خيرب إبراهيم العبد أن مالك اهللا سيذهب أمامه، وحنن نعلم أن املالئكة هم 
فبينما نرى الروح القدس هو الذي يتعامل . سة والعنايةنعم إن خدمة املالئكة تنحصر يف أعمال احلرا". العتيدين أن يرثوا اخلالص

فنرى مثالً مالكاً يوجه فيلبس إىل الطريق اليت يسري فيها، بينما نرى الروح . مع النفس، نرى املالئكة تعمل يف دائرة الظروف
  ).٢٩ و ٢٦: ٨أعمال ( القدس هو الذي يتعامل مع النفس فيوجه فيلبس إىل نفس اخلصي

  )٦١ - ١٠(مهمة العبد 

يف هذا الفصل الغين بالتعاليم ال نرى فقط بكيفيةرمزية من جميء الروح القدس، بل نرى أيضاً الكيفية اليت جيريها  الغرض 
  .الروح القدس لتنفيذ هذا الغرض

 القدس الذي صورة للروح "مجيع خريات مواله يف يده" للخدمة ألننا نقرأ لقد جاء العبد إىل أور الكلدانيني مهيئاً متاماً
  ).١٥ - ١٣: ١٦، ٢٦: ١٤يوحنا (" كل ما لآلب"ويرينا " مجيع احلق"ويرشدنا إىل " كل شيء"جاء ليعلمنا 

 إذ وجد –ثانياً ). ٢١ - ١٠( وجد العروس املعينة إلسحق –أوالً : إن عمل العبد يف أور الكلدانيني تضمن أربعة أشياء
 قادها يف –رابعاً ). ٥٣ – ٢٣(قلبها عن أور الكلدانيني وربط عواطفها بإسحق  فطم –ثالثاً ). ٢٢(العروس ميزها عن غريها 

  ).٦١ - ٥٤(الطريق إىل إسحق 

  وجد العروس

أوالً من صالة العبد نفهم الغرض السامي ملهمته، فهو مل يقدم صالة ألجل رجال املدينة أو فتياا، بل كانت صالته 
ملعينة إلسحق، والروح القدس إمنا أتى ال خلري العامل بل ليخرج منه املعينني من اهللا مركزة يف نقطة واحدة وهي أن جيد العروس ا

  .أي العروس املعينة للمسيح

فليكن أن الفتاة اليت "والعالمة الصحيحة اليت حددها العبد لتتوافر يف العروس، هي التحلي بروح النعمة فصلى العبد وقال 
 واضح كل الوضوح من ."ب وأنا أسقي مجالك أيضاً هي اليت عينتها لعبدك إسحقاشر: أقول هلا أميلي جرتك ألشرب فتقول
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وتكون النعمة هي ) ١٤عدد (هذه الكلمات أن العبد مل يرسل ليختار عروساً من بنات الناس إلسحق بل ليجد العروس املعينة 
  .العالمة املميزة هلا

 وأنا"فقالت  االمتحان جاءت متفقة متاماً ورغبة العبد وقد أجيبت الصالة ألن رفقة إذ ظهرت يف املشهد، ووضعت حتت
خمتارون مبقتضى علم اهللا السابق يف تقديس "أيضاً، وهذا يتطابق مع عمل الروح القدس بالنعمة يف الذين هم "  مجالكأسقي
  ).٢: ١ بط ١" (الروح

  مّيز العروس بالحلي

ل ميزها بكيفية ظاهرة عن غريها فجملها خبزامة وسوارين من وإذ وجد العروس املعينة مل يكتف بعمل النعمة الذي رآه، ب
والروح القدس ال يكتفي مبا ينشئه من عمل النعمة يف املؤمن بل يظهر . ذهب، حبيث يستطيع اآلخرون أن يروا فيها هذا اجلمال

ذه اجلواهر الغالية تصبح فيه مثر ختمه بالروح القدس من حمبة وفرح وسالم وطول أناة ولطف وصالح وإميان ووداعة وتعفف ه
  .شهادة أمام اآلخرين ومتيز املؤمن عن كل الذين حواليه من أهل العامل

  القصة تخبر

رفقة بإسحق، ويف هذا صورة لعمل الروح القدس الذي يعمل يف وثالثاً نرى اهود الذي قام به العبد يف ربط عواطف 
هل يف بيت أبيك "ولقد بدأ العبد هذا العمل بسؤال رفقة . اإلميان يف قلومتقوية اإلنسان الباطن يف املؤمنني لكي حيل املسيح ب

بدوره قال للعبد والبان أيضاً ) ٢٥عدد " (عندنا علف وتنب كثري ومكان"فكان جواب رفقة على الفور " مكان لنا لنبيت؟
لقدس جاء ليأخذ مما للمسيح وخيربنا والروح ا) ٣٢ و ٣١عدد " (فدخل الرجل إىل البيت"وهكذا نقرأ " ادخل يا مبارك الرب"
وهل نفسح للروح القدس مكاناً يف قلوبنا؟ اجلسد والروح " هل يوجد مكان؟"مجيل إذاً أن نسأل أنفسنا ). ١٤: ١٦يوحنا (
كاناً نه من املستحيل أن يئ مألوحنن ال نقدر أن نفسح اال للروح طاملا كنا خندم اجلسد ) ١٧: ٥غل " (يقاوم أحدمها اآلخر"

فهل حنن نرفض انغماس اجلسد يف أمور هذه احلياة الزائلة؟ وهل نعطي للروح القدس . للروح القدس وحنن مهتمون بأمور اجلسد
جماالً لكي يقودنا بعمق إىل أمور اهللا األبدية؟ وهل هيأنا مكاناً وإمداداً للروح؟ لقد يأ البيت واإلمداد يف بيت بتوئيل لعبد 

  .ه الفرصة للتحدث عن إسحق لريبط عواطف رفقة به، ويقودها إليهإبراهيم فأعطيت ل

  اجتذاب العروس

وإذ استقبل العبد حبرارة داخل البيت بدا يشهد ويعلن فكر سيده إبراهيم خبصوص إسحق، وهكذا كان خيرب رفقة، حتدث 
وأن عمل الروح " كل ما لآلب هو يل"ئالً وهكذا خيربنا ربنا بنفسه قا". أعطاه كل ماله"سحق إلعن غىن إبراهيم وأبان أن الكل 

  ).١٥: ١٦يوحنا (القدس هو أن يأخذ مما له وخيربنا 

  التجارب
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أال يتعامل الروح القدس . سحق، وأوضح قصد إبراهيم يف بركة إسحق، انتظر حىت يرى تأثري رسالتهإوإذ تكلم العبد عن 
 كانت قلوبنا يف جتاوب من إعالناته لنا عن املسيح، وذلك قبل أن معنا ذه الكيفية؟ أال ينتظر الروح القدس حىت يرى ما إذا

فأخرج العبد "يستخدمنا لنكون شهوداً بكيفية علنية لشخص املسيح؟ يف الصورة اليت أمامنا نرى التجاوب كان سريعاً إذ نقرأ 
لنا عن املسيح أفال نصري شهوداً للرب وحنن إذ نتجاوب مع ما يعلنه الروح القدس " آنية فضة وآنية ذهب وثياباً وأعطاها لرفقة

اإلهلي، كما نرى ذلك يف آنية الذهب، شهوداً للتقديس العملي، وهذا ما نشاهده بكيفية رمزية يف الثياب اليت أعطاها العبد 
  .لرفقة

  القرار

 لقد ."إىل سيدياصرفوين "أخرياً إذ ربط العبد عواطف رفقة بإسحق، مل يبق أمامه إال أن يقودها إلسحق، فقال العبد 
إنه مل يأت ليجد العروس ويستقر يف بيتها القدمي ولكن لكي يقودها إىل بيت . جاء ليجد العروس وإذ متم األمر أراد أن ينصرف

  .جديد

وحبديثه عن إسحق جنح يف إجياد . لقد حاول األقرباء أن يبقوها عشرة أيام على األقل، لكن العبد أصر على املضي فوراً
ومل نعقه بشيء، البد أن جيعل أفكارنا كفكره، . قدس أن يأخذ طريقه فينالإذا يسرنا للروح اوحنن املؤمنني .  رفقةذات الفكر يف

حنن كثرياً ما . وينأى بقلوبنا عن األشياء اليت ال يوجد فيها املسيح، وهكذا يشغل عواطفنا بكل شيء فيه املسيح بل باملسيح نفسه
 ومسراته ودياناته، لكن العامل ال يستطيع أن يعيقنا مىت كانت قلوبنا متعلقة بالعامل بسياساتهنعيق عمل الروح فينا لالنشغال 

األخ واألم سعيا أن يعيقا رفقة بعض الوقت، لكن الكلمة األخرية أعطيت لرفقة . باملسيح يف اد وهي تركض للوصول إليه
هل . هذا سؤال غاية يف األمهية" هل تذهبني مع هذا الرجل؟"ل اهلام وقدموا هلا هذا السؤا" فقالوا ندعو الفتاة ونسأهلا شفاهاً"

   أن نتبع قيادة الروح القدس لنا؟– مهما كلفنا األمر –حنن مهيئون 

إن املسيحية االمسية غالباً ما جهلت متاماً حضور الروح ونتيجة ذلك أا رضيت البقاء يف العامل الذي رفض املسيح وصار 
  ".اذهب"ذ تلتصق قلوبنا باملسيح يف اد نقول كما قالت رفقة لكن إ. عنها غائباً

  اإلتباع في الطريق

وحنن إذ نظهر عملياً أننا " فصرفوا رفقة أختهم ومرضعتها وعبد إبراهيم ورجاله" والنتيجة املباشرة هلذا القرار نقرأ القول 
نا العامل، بل العامل نفسه أيضاً سريفضنا وعندئذ سريفضنا ننسى ما هو وراء وننظر إىل ما هو قدام، فلن تصبح املسألة أننا رفض

  .وعندئذ يصرفنا

املؤمنني الذين قبلوا طريق كثريون من ". وتبعن الرجل فأخذ العبد رفقة ومضى... فقامت رفقة وفتياا "وبعد ذلك نقرأ 
وإتباع الروح .  طريق اهللا، وأن نتبع قيادتهاهللا يف اخلالص يرغبون أن ميضوا إىل السماء بطريقتهم هم، لكن ما أحوجنا أن نعرف
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 الذي –القدس ليس معناه إتباع نور يف داخلنا كما يقول البعض، بل ينبغي أن نتبع كلمة اهللا اليت يستخدمها الروح القدس 
  .جيمع للمسيح دائماً

ت إىل حيث إسحق، وحنن قد وصلمل تكن وإذ تبعت رفقة العبد وجدت نفسها يف برية، فال هي يف بيت البان كما أا 
إنه ليس لنا األرض اليت حنن فيها وال نكون قد حصلنا على السماء اليت حنن "واحد إذ نتبع قيادة الروح القدس لنا جند كما قال 

يف الصحراء، كان يلمع أمامها طول الطريق ذلك الشخص )  ميل٤٠٠(وهكذا إذ سارت رفقة مسافة طويلة ". ماضني إليها
أفعل شيئاً واحداً إذ أنا أنسى ما هو وراء "ها به والذي كان ينتظرها وهكذا يقول الرسول بولس بنفس الروح الذي تعلق قلب

  ).١٤ و١٣: ٣فيليب " ( يف املسيح يسوعوأمتد إىل ما هو قدام أسعى حنو الغرض ألجل جعالة دعوة اهللا العليا

  نهاية المطاف

يق وهو أن يأيت اليوم العظيم الذي يستحضر فيه العروس عرب رحلة الربية كان أمام العبد يف أرام النهرين غرض هام للتحق
غري . إلسحق، ويف كل األدوار السالفة مل يعمل إسحق شيئاً، كما أنه مل يترك أرض كنعان، ألن كل شيء كان بني يدي العبد

رأ أنه عند إقبال املساء خرج إسحق آتياً من سحق كان غري مبال مبهمة العبد أو بقدوم العروس، ألننا نقال نفهم من ذلك أن إأننا 
" إذ هو حي يف كل حني ليشفع فيهم... فمن مث يقدر أن خيلص أيضاً إىل التمام "ورود حلى رئى، أي بئر ذاك الذي حييا ويرى 

  ).٢٥: ٧عب (

  المجيء

 املاشي يف احلقل من هذا الرجل"نالحظ أن إسحق إمنا خرج لغرض هو مالقاة العروس، وهذا واضح من سؤال رفقة 
إن أشواقنا حنو عريسنا قد تكون ضعيفة، لكن أشواقه هو حنونا لن تضعف، . وهذا يصور لنا أشواق إسحق لعروسه" للقائنا؟

وإن مضيت وأعددت لكم مكاناً آيت أيضاً ": وهو يشتاق إىل تلك اللحظة اليت فيها حتضر العروس إليه فقبل صعوده قال لتالميذه
  ).٣: ١٤يوحنا " ( حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضاًوآخذكم إيلّ حىت

  الزفاف

وأخذ رفقة فصارت له زوجة "وبعد ذلك مباشرة مت الزفاف ألننا نقرأ " أخذت الربقع وتغطت"أخرياً ملا رأت رفقة إسحق 
سنا املبارك وجهاً وحنن بعد أن تنتهي مرحلة الربية يكون الروح القدس قد أمت مهمته وعندئذ نرى الرب يسوع عري". وأحبها

  ).٧: ١٩رؤ (" روف قد جاء وامرأته هيأت نفسهاعرس اخل"لوجه ويأخذنا لنفسه ويتم القول 

ملا أكمل اهللا عمل اخلليقة أحضرت حواء إىل آدم كامرأة له، وهذا هو أول رمز للسر العظيم الذي كان منذ الدهور 
بعروس البنه، ومتر القرون الطويلة وتتعدد العصور والتدابري، واهللا حيتفظ مكتوماً يف اهللا، والذي يتضمن قصد اهللا األزيل لإلتيان 

فشل أناس اهللا كما حدث يف العصور السالفة وقد يتغلب العامل ويطغى، وقد يظفر العدو يقد . بذلك اليوم، يوم عرس اخلروف
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ن إمتام القصد العظيم، قصد اهللا يف اإلتيان أكثر منه ال يستطيع بأي حال أن حيول دووويقاوم مستخدماً من أراد، لكن هذا كله 
بالعروس البنه ففي آخر سفر من أسفار الكتاب نرى مشهد عروس اخلروف، ويف اية هذا السفر عينه نرى املسيح يف انتظار 

عريس وجييب ال" الروح والعروس يقوالن تعال"عروسه، كما نرى العروس منقادة بالروح القدس تبدي أشواقها لقدوم عريسها 
  ."آمني تعال أيها الرب يسوع"فترد العروس " أنا آيت سريعاً"

  خبر مشجع لنا

كم جند من التشجيع يف خدمتنا إذا ما احتفظنا ذا الغرض السامي الذي أمام الروح القدس يف كل حني، وهو إحضار 
قد تنحصر . م عرس اخلروفالكنيسة للمسيح بال دنس وال غضن أو شيء من مثل ذلك بل تكون مقدسة وبال عيب يف يو

لكن إذا وضعنا أمامنا مشهد عرس اخلروف الرائع ال خدماتنا يف اجتماعاتنا احمللية الصغرية، وقد يبدو الضعف فينا، وقد نفشل، 
نفشل بل نتعب بغري كلل عاملني أنه البد أن يتم هذا الذي نقرأه، ومسعت كصوت مجع كثري وكصوت مياه كثرية وكصوت 

  .إذن ال نفشل" لنفرح ونتهلل ونعطه اد ألن عرس اخلروف قد جاء... هللويا "ائلة رعود شديدة ق

هذا وينتهي التعليم الرمزي هلذه اإلصحاحات بذكر أوالد إبراهيم من قطورة كما نقرأ ذلك يف الستة األعداد األوىل من 
هم كثري من أمم الشرق، هؤالء أعطاهم إبراهيم اإلصحاح اخلامس والعشرين من سفر التكوين، وهؤالء األوالد الذين تسلسل من

وهكذا دخلوا دائرة الربكة على أساس ارتباطهم بإبراهيم أما إسحق فوضع يف مركز ممتاز عن بقية هؤالء األوالد، فلهم " عطايا"
من األموات ويف هذا نرى رمزاً حلق عظيم هو أن املسيح املقام . أعطى إبراهيم عطايا بينما أعطى إلسحق كل ما كان له

 كما أن مجيع أمم العامل ستنال بركة يف ذلك ،والوارث لكل شيء بعد أن تصل عروسه السماوية يدخل إىل املرياث األرضي
  .الوقت

 هذا التاريخ احلافل ذا اخلرب املوجز عن موته بشيبة صاحلة شيخاً وشبعان أيام، مث دفن –وهكذا خيتم تاريخ إبراهيم 
 ".أبو املؤمنني"و" خليل اهللا" يف مغارة املكفيلة، وهكذا ينهي إبراهيم غربته بوقار يتناسب مع رجل وبواسطة إسحق وإمساعيل
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اخلدمة العربية للكرازة بالإلجنيل هي هيئة إرسالية مسيحية شغفها نشر كلمة           
وتقـوم  .  أخـرى  العريب عرب اإلنترنت وعرب وسائل إلكترونية      اهللا يف العامل  

زيع الكتاب املقدس جماناً للجالية العربية يف أمريكا الـشمالية وبلـدان            بتو
قراص املضغوطة اليت حتتوي على كتـب        باإلضافة إىل جمموعة من األ     .العامل

  .روحية، عظات، تراتيل والكتاب املقدس
  .للمزيد من املعلومات الرجاء اإلتصال بنا

  
  .حيفظكم اهللا وميأل حياتكم بالصحة والسعادة والسالم

  أسرة اخلدمة العربية للكرازة باإلجنيل


