الدرس السادس

 *  31متوز (يوليو)  6 -آب (أغسطس)

إيجاد الراحة في العالقات العائلية

الس ْبت َب ْع َد الظُّ ْهر
َّ

المراجـع األسـبوعية :تكويـن 34؛ عبرانييـن 22-17 :11؛ تثنيـة 29 :4؛ 1يوحنـا ،1 :3
2؛ تكويـن 39؛ أفسـس .13-1 :6

ـم ،ا ْح َتر ُِسـوا ِمـ ْن أَنْ تَ ْنقَـا ُدوا
ـم أَيُّ َهـا األَ ِح َّبـا ُء ،إِ ْذ َقـدْ َسـ َب ْق ُت ْم َف َع َر ْف ُت ُ
آيـة الحفـظَ « :فأَنْ ُت ْ
ُـمَ .ول ِك ِن انْ ُموا ِفي ال ِّن ْع َم ِة َو ِفـي َم ْع ِر َف ِة َر ِّب َنا َو ُم َخل ِِّص َنا
بِضَ لاَلِ األَ ْر ِد َيـا ِءَ ،ف َت ْسـ ُقطُوا ِم ْن ثَ َباتِك ْ
يَ ُسـو َع الْ َم ِسـيحِ .لَـهُ الْ َم ْجـدُ اآلنَ َوإِلَى يَـ ْو ِم الدَّ ْهـرِ .آ ِمي َن» (2بطـرس .)18 ،17 :3
بعـد رحلـة ٍ
بحـث عـن إخوته دامت أليام ،تمكن الشـاب أخيـ ًرا من إيجادهـم .وعندما رآهم
أخـذ يلـ ّوح بيديـه ويناديهـم بفرحـة واشـتياق .أمـا هـم فقابلـوه بوجوه عابسـة وترحيـب فاتر.
فـي الواقـع ،لقـد أراد إخوتـه قتلـه ،ولوال رأوبيـن ،لما كانت هنـاك قصة تروى عن يوسـف .أقنع
قليلا واإللقاء بـه في بئر جـاف كدرب
رأوبيـن بقيـة إخوتـه بـأن يقومـوا فقـط بتعنيف يوسـف ً
مـن دروب التأديـب .وفـي وقـت الحـق ،تبـادرت إلى ذهـن يهوذا خطـة جهنميـة للتخلّص من
يوسـف وكسـب بعـض المـال أيضً ـا ،وذلـك عن طريـق بيعه لبعـض تجـار الرقيق الذيـن صادف
مرورهـم في ذلـك الوقت.
يا له ِمن مثال على الخلل األُسري!
إننـا نختـار أشـياء كثيـرة فـي الحياة ،لكننـا ال نختـار عائلتنا .ال أحد م ّنـا مثالـي ،وال أحد م ّنا
لديـه عائلات مثاليـة ،وال عالقـات عائليـة مثاليـة .ينعم بعضنـا بوالدين وأشـقاء وأفـراد آخرين
مـن األسـرة م َّمن يعكسـون محبة هللا ،ولكـن الكثيرين ال يجدون مثل تلك المثالية في أسـرهم.
غالبًـا مـا تكـون العالقات األسـرية معقدة وموجعة ،وتتركنـا مضطربين ،وتؤذينـا ،وتح ّملنا الكثير
مـن األعبـاء العاطفيـة التي نلقيهـا ،بدورنا ،على كاهـل اآلخرين.
كيـف نجـد راحـة هللا فـي نطـاق األسـرة؟ ننتقـل هـذا األسـبوع إلى قصـة يوسـف وروابطه
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العائليـة مـن أجـل رؤيـة هللا وهـو يعمل على جلب الشـفاء والراحـة الوجدانية ،علـى الرغم من
العالقات األسـرية المفككـة والمختلة.
*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 7آب (أغسطس).

األحد



 1آب (أغسطس)

الخلل في البيت
عـرف يوسـف عـن الخلـل األُسـري واختبـره بنفسـه كذلـك .فقـد بـدأ ذلـك بجـ ّده إبراهيم
وج َّدتـه سـارة .فإنـه عندمـا أدركت سـارة أنها عاقر ،أقنعـت إبراهيم بالزواج مـن جاريتها هاجر.
وبمجـرد أن حملـت هاجـر ،بـدأ التنافـس والمزاحمة .تربّى إسـماعيل وإسـحاق في هـذا الجو،
وحملا ذلـك التشـويش والتفـكك إلـى عائلتيهمـا .انحـاز إسـحاق إلـى عيسـو وفضَّ لـه ،وأمضى
محـاول كسـب حـب والـده واحترامـه .فـي وقـت الحـق ،تـم خـداع يعقـوب
ً
يعقـوب حياتـه
ودفعـه للـزواج مـن شـقيقتين لـم تتفقـا ،بـل وتنافسـتا مـع بعضهمـا بعضً ـا مـن خلال سـباق
اإلنجـاب ،حتـى أن كل واحـدة منهمـا قـد ج ّنـدت جاريتهـا لتنجـب أبنـا ًء ليعقوب.

راجـع الوصـف التفصيلـي لتلـك األحـداث فـي تكويـن  .34مـاذا كان تأثيـر كل تلـك
األحـداث علـى العالقـات األسـرية ككل ،وعلـى الشـاب يوسـف كذلـك؟



مـن الواضـح أن التنافـس بيـن األمهـات امتـد إلى األطفـال ،الذين نشـأوا مسـتعدين لخوض
المعـارك األسـرية باقتـدار .فعندمـا كانـوا في سـن الحداثـة ،قام إخوة يوسـف األكبر سـ ًّنا بذبح
جميـع الذكـور فـي بلـدة شـكيم .كمـا أظهـر األخ األكبـر رأوبيـن روح الهيمنـة والتحـدي لوالده
المسـن َواضْ طَ َجـ َع َمـ َع ِبلْ َهـةَ ،خادمة راحيـل ووالدة العديد مـن أبناء يعقوب (تكويـن .)22 :35
فـي هـذه األثنـاء ،أخطأ شـقيق يوسـف ،يهـوذا ،واعتقد أن زوجـة ابنه األرملـة زَانِ َيـة ،وانتهى به
األمـر أن أنجب منهـا تَ ْوأَ َمـان (تكوين .)38
أضـاف يعقـوب الوقـود إلى نـار كل هذا التوتـر العائلي من خلال تفضيله الواضح ليوسـف
مثال
بإعطائـه معطفًـا ملونًـا باهـظ الثمـن (تكوين  .)3 :37وهكـذا نجد أن عائلة يوسـف كانت ً
صار ًخـا للتفكك والخلل األُسـريين.



كل مـن إبراهيـم وإسـحاق ويعقـوب قـد ُذ ِكـروا كأبطـال لإليمـان فـي
لمـاذا تعتقـد أن ّ
عبرانييـن  22-17 :11علـى الرغـم مـن التفـكك األسـري والعالقـات العائليـة المضطربـة
التـي اتسـمت بهـا حياتهم؟
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غال ًبـا مـا يخفـق أبطـال اإليمـان في بلـوغ مسـتوى تطلعاتهم وتطلعـات هللا لهـم .إ َّن إدراج
أسـماء أولئك األشـخاص في الرسـالة إلى العبرانيين  11ليس بسـبب عالقاتهم العائلية الفوضوية
والمضطربـة وإنمـا علـى الرغـم منهـا .لقـد تعلمـوا – بالطريقـة الصعبـة في أغلـب األحيان —
عـن اإليمـان والمحبـة والثقـة باهلل وهـم يتصارعون مع هذه المسـائل األُسـرية.

مـا هـو الخلـل األُسـري الـذي توارثتـه؟ كيف يمكـن إلخضاع نفسـك للـرب وطرقه أن
يسـاعد فـي وضـع نهايـة لهـذا النمط السـلبي ،علـى األقل في المسـتقبل؟

االثنين



 2آب (أغسطس)

اختيار اتجاه جديد
وسف األلم ،والعالقات المعقّدة ،واالضطرابات األُسرية العويصة معه إِلَى ِم ْصر ،حيث
أخذ يُ ُ
تم بيعه كعبد .لم تكن رحلته الجبرية إلى هناك مريحة ،وقد عانى من الحزن الشديد.
«في أثناء ذلك كان يوسف وآسروه سائرين في طريقهم إلى مصر ،وإذ كانت القافلة متجهة
جنوبا إلى حدود أرض كنعان ،أمكن ذلك الفتى أن يرى ،عن بُعد ،التالل التي كانت بينها خيام
أبيه ،فبكى يوسف بمرارة وهو يذكر أباه المحب في وحدته ومحنته ،ثم مر أمام خاطره المنظر
الذي حدث في دوثان ،فرأى إخوته الغاضبين وأحس كأن نظراتهم القاسية منصبة عليه ،كما
كانت شتائمهم الجارحة التي أجابوا بها على توسالته تصك أذنيه .وبقلب مرتعد نظر إلى األمام،
إلى المستقبل ،وما كان أعظم التبدل الذي حدث في حياته — من ابن محبوب من أبيه إلى عبد
حقير قاصر! وإذ كان وحيدا ال صديق له فماذا يكون نصيبه في البالد الغريبة التي هو ذاهب
إليها؟ استسلم يوسف بعض الوقت لحزن ورعب ال مفر منهما.
«حينئذ اتجهت أفكاره إلى إله أبيه .لقد تعلم منذ طفولته أن يحب هذا اإلله ويتقيه ،وقد
سمع مرارا كثيرة في خيمة أبيه قصة الرؤيا التي رآها يعقوب حين هرب من البيت منفيا شريدا
 ....كل هذه الدروس ظهرت واضحة جلية أمامه في تلك اآلونة ،فآمن يوسف بأن إله آبائه
سيكون إلهه هو .في ذلك المكان وتلك الساعة سلم نفسه للرب تسليما كامال ،وصلى طالبا من
حافظ إسرائيل أن يكون معه في أرض غربته»(روح النبوة ،اآلباء واألنبياء ،صفحة .)186 ،185
تؤكـد بعـض الثقافـات علـى دور المجتمـع وحقـه علـى الفـرد ،بينما تميـل بعـض الثقافات
األخـرى إلـى تأكيـد دور الفـرد على حسـاب المجتمع .لكننـا نجد توازنا بين هذيـن األمرين في
ال ِكتَـاب ال ُمقَـ َّدس ،مـن الواضـح أن هنـاك دعوة للتكريس الشـخصي وكذلـك الجماعي تجاه هللا.
وقـد بـدأ يوسـف بإيجـاد الراحة فـي عالقاته باتخـاذ قرار شـخصي باتباع هللا.

مـاذا تعلمنـا اآليـات التاليـة عـن التكريـس الشـخصي هلل؟ (تثنيـة 29 :4؛ يشـوع 15 :24؛
1أخبـار 11 :16؛ مزمـور 2 :14؛ أمثـال 10 :8؛ إشـعياء .)6 :55
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كل واحـد م ّنـا أن يتخـذ قـرا ًرا شـخص ًيا باتباع هللا .حتـى لو كان
إليجـاد الراحـة ،يجـب علـى ّ
أسلافنا عمالقـة روحييـن ،فـإن هـذا اإليمـان والتقوى الروحيـة ال ينتقلان إلينا وراث ًيـا .تذكر أ َّن
هللا لديـه أَبْ َنـاء فقط ،وليـس أحفا ًدا!

لمـاذا مـن المهـم كل يـوم ،بـل حتـى فـي كل لحظـة مـن كل يـوم ،أن تختـار تكريس
نفسـك هلل؟ مـاذا يحـدث عندمـا ال تفعـل ذلـك؟

الثالثاء



 3آب (أغسطس)

إيجاد القيمة الحقيقية للذات
آمـال للهـروب مـن إخوتـه وإيجاد طريـق عودته إلـى البيت ،فقد
إذا كان يوسـف قـد رسـم ً
تحطمـت هـذه اآلمـال عنـد وصوله إلـى مصر ،حيث تـم إعادة بيع يوسـف إلى شـخصية بارزة.
وس ُـف فَأُنْز َِل إِلَـى ِم ْص َرَ ،واشْ ـتَ َرا ُه ف ِ
ـي ِف ْر َع ْو َن
نقـرأ فـي ِسـفر التكويـن َ « 1 :39وأَ َّما يُ ُ
ُوطيفَار َخ ِص ُّ
يـس الشُّ ـ َر ِطَ ،ر ُج ٌـل ِم ْصـر ٌِّيِ ،مـ ْن يَ ِـد ا ِإل ْسـ َما ِعيلِيِّي َن ال َِّذيـ َن أَنْ َزلُو ُه إِلَـى ُه َناك ».فجـأة تم الدفع
َرئِ ُ
بالشـاب إلى لغـة وثقافة جديدتيـن وغريبتين.
إن عائالتنـا وعالقاتنـا الوطيـدة مهمـة جـ ًدا فـي إنمـاء احترامنا لذاتنا .نشـأ يوسـف معتق ًدا
شـخصا مميـ ًزا — االبـن األكبـر للزوجـة األكثـر محبة ِمن ِقبـل زوجها (تكويـن .)18 :29
أنـه كان
ً
جميلا ذات ألوان
ً
يصا
كان بالتأكيـد هـو المفضّ ـل لـدى والـده ،وهو الوحيد الـذي كان لديـه قَ ِم ً
كثيرة (تكويـن .)4 ،3 :37
شخص يمكن شراؤه أو بيعه حسب رغبة مالكه .انظر
لكن َمن كان يوسف اآلن؟ كان عب ًداٌ .
إلى مدى سرعة تغير وضعه تَغيُّ ًرا كليًّا .انظر إلى مدى السرعة التي بها تغيرت حياته تغيي ًرا جذريًا.
فـي الواقـع ،لقـد تعلـم يوسـف الدرس الـذي يجـب أن نتعلمه جمي ًعـا .إذا كنـا نعتمد على
اآلخريـن ليخبرونـا عـن مدى قيمتنا واسـتحقاقنا ،فسـنكون في رحلة صعبة وسـنكون مشوشـين
بدل مـن ذلك ،نحتـاج إلى
بشـكل مـروع ،ألنـه لـن يُقـ ِّدر الجميـع َمـن نحـن أو ما نحـن عليـهً .
أن نجـد قيمتنـا الذاتيـة فيمـا يفكـر بـه هللا فينـا — كيـف يرانـا هللا — وليـس فـي األدوار التـي
نقـوم بها فـي الوقـت الراهن.

كيـف يـرى هللا كل واحـد م َّنـا؟ (إشـعياء 1 :43؛ مالخـي 17 :3؛ يوحنـا 12 :1؛ يوحنـا
15:15؛ روميـة 14 :8؛ 1يوحنـا .)2 ،1 :3



ينظـر هللا إلـى كل واحـد م ّنـا بعدسـات ملؤهـا النعمـة .إنـه يـرى فينـا إمكانـات وجمـال
وموهبـة ال يمكننـا حتـى تخيلهـا .فعلـى كل حـال ،لقـد كان علـى اسـتعداد للمـوت مـن أجلنا،
كل مـا خلقنـا ألن نكون
بـل ومـات مـن أجلنـا ،حتـى نتمكـن مـن الحصول علـى الفرصـة لنصير َّ
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عليـه .علـى الرغـم مـن أن الصليـب يُظهـر لنا خطايانـا والثمـن الكبير الـذي كلّفه خالصنـا ،فإ ّن
الصليـب يُظهـر لنـا أيضً ـا قيمتنـا العظيمـة في نظـر هللا .بغض النظـر ع َّما يعتقده اآلخـرون ع ّنا،
أو حتـى مـا نعتقـده عـن أنفسـنا ،فـإن هللا يحبنـا ويسـعى إلـى تخليصنـا ليـس فقط مـن قبضة
الخطايـا اآلن ،ولكـن مـن المـوت األبـدي الـذي تجلبه.
السـؤال األساسـي إذن هـو نفسـه دائ ًمـا :كيـف نسـتجيب لحقيقـة محبـة هللا لنـا ،كمـا هي
معلنـة في يسـوع المسـيح؟

هناك العديد من المجموعات واألفراد الذين يطلبون م ّنا أن نحب أنفسنا كما هي،
وأن نتقبل أنفسنا بدون انتقاد لها .لماذا يعتبر هذا خدا ًعا للذات حقًا؟ لماذا من
المهم أن نعرف قيمتنا ِمن خالل عيون َمن خلقنا ويعرف إمكاناتنا الحقيقية؟

األربعاء



 4آب (أغسطس)

تكوين عالقات على طريقة هللا
فـي البدايـة ،اتخـذت قصـة يوسـف فـي مصر منعطفًـا إيجاب ًيـا .فقد وضع يوسـف ثقته في
يوسـف ،وقـد عال شـأنه بصـورة لم يكن ليتخيلهـا في منـزل ف ِ
ُوطيفَار.
هللا ،وبـارك هللا
َ

بأيـة طـرق عمليـة كان يمكـن رؤيـة بـركات هللا في حياة يوسـف؟ كيف بـدت تعامالت
يوسـف مـع اآلخريـن؟ اقرأ تكويـن .٦ -١ :٣٩



على الرغم من أنه بدا أن عالقة يوسف بف ِ
ُوطيفَار كانت تسير بشكل جيد للغاية ،وعلى
الرغم من أن عالقاته مع الموظفين في بيت ف ِ
لسة —
ُوطيفَار وفي ساحات العمل كانت تبدو َس َ
إال أن المشكلة كانت تلوح في األفق .فقد كانت هناك شخصية مضطربة في المنزل.



مـا هـي المشـكلة التـي واجههـا يوسـف وتتعلـق بالعالقـات؟ كيـف اختـار التعامـل مـع
تلـك المشـكلة؟ اقـرأ تكويـن .١٠ -٧ :٣٩

واجـه يوسـف مشـكلة مـع زوجـة ف ِ
ُوطيفَـار .ربمـا يجـب علينـا إعادة صياغـة هـذه العبارة:
كانـت زوجـة ف ِ
ُوطيفَـار لديهـا مشـكلة .لقد كانـت تنظر إلى اآلخريـن على أنهم «أشـياء» يمكن
ويوصـف يوسـف بأنـه «كَا َن ...
التالعـب بهـا واسـتخدامها .وقـد أرادت «اسـتخدام» يوسـفَ .
الصـو َر ِة َو َح َسـ َن الْ َم ْنظَـرِ» (تكويـن  .)6 :39نـاد ًرا مـا يذكـر ال ِكتَـاب ال ُمقَـ َّدس الصفـات
َح َسـ َن ُّ
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ـس كَ َمـا يَ ْنظُـ ُر ا ِإلن َْسـانُ .ألَ َّن ا ِإلن َْسـا َن يَ ْنظُـ ُر إِلَـى الْ َع ْي َن ْينِ َ ،وأَ َّمـا ال َّر ُّب
الجسـدية للنـاس« ،ألَنَّـ ُه لَ ْي َ
ْـب» (1صموئيـل  .)7 :16في هذه الحالة ،يبدو أن وسـامة يوسـف و ُح ْسـن
فَ ِإنَّـ ُه يَ ْنظُـ ُر إِلَـى الْ َقل ِ
منظـره كانـا عائقًـا أكثـر مـن أن يكونـا داع ًمـا له فـي سـع ّيه للطهـارة واإلخالص لمبـادئ هللا.
علــى الرغــم مــن إص ـرار هــذه المــرأة الشــريرة ،قــام يوســف بشــيء بــدا أنّــه أدى إلــى
نتائــج عكســية .لقــد قــام بتطبيــق مبــادئ ال ِكتَــاب ال ُم َقـ َّدس الخاصــة بكافــة العالقــات ،وفــي
هــذه الحالــة كانــت تختــص بالعالقــة مــع زوجــة ف ِ
(وكل شــخص)
ُوطي َفــار .ويمكــن ألي شــخص ّ
عانــى مــن عواقــب الخطيــة أ ْن يشــهد بــأ َّن مبــادئ ال ِكتَــاب ال ُمقَــ َّدس الخاصــة بالعالقــات
ليســت باليــة أو جــار عليهــا الزمــن.
ت ُشــير أحــداث القصــة فــي ال ِكتَــاب ال ُم َق ـ َّدس إلــى أن هــذا اإلغــواء مــن جانــب زوجــة
ف ِ
ُوطي َفــار لــم يحــدث لمجــرد مــرة واحــدة .فقــد كانــت تطــارد يوســف مـرا ًرا وتكـرا ًرا (تكويــن
 .)10 :39وقــد حــاول يوســف أن يشــرح لهــا بواعــث قـراره ال ُمتْ َخـ ْذ (تكويــن  )9 ،8 :39ولكــن
يبــدو أن هــذا لــم يُ ْجـ ِـد نف ًعــا.
الحـظ يوسـف أنـه ال يسـتطيع التحكـم فـي اختيـارات اآلخريـن .ومـع ذلـك ،فقـد قـرر أن
يتعايـش مـع َمـن حولـه ويحبهـم ويعاملهـم بطريقـة تُكْـرِم هللا .لقـد تعلّـم يوسـف العيـش في
حضـور هللا .وقـد سـاعدته هـذه المعرفـة علـى مقاومـة التجربـة.

كل عالقاتـك ،حتـى تلـك التي ال
هـل حاولـت تطبيـق مبـادئ ال ِك َتـاب ال ُم َقـدَّ س علـى ّ
يتعامـل فيهـا الشـخص اآلخر «بشـرف ونزاهة وعدل»؟ مـاذا كانت النتيجـة؟ اقرأ متى
 .48-43 :5لمـاذا مـن المهـم العيـش وفق هـذه المبادئ؟

الخميس
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الصراع العظيم ،قريب وشخصي
كمـا نعلـم مـن قراءة القصة (تكوين  ،)20-11 :39فقد عانى يوسـف بسـبب قراره المسـتند
إلـى مبادئـه .أُلْ ِقـي يوسـف فـي السـجن .وباعتبـاره مـن ممتلـكات ف ِ
ُوطيفَـار ،فقـد كان مـن
الممكـن قتـل يوسـف علـى الفـور ،دون طـرح أيـة أسـئلة .مـن الواضـح أن ف ِ
ُوطيفَار لـم يص ّدق
زوجتـه ،ولكـن كان عليـه أن يحافـظ علـى سـمعته مـن خلال اتخـاذ إجـراءات ضـد يوسـف.
ومـع ذلـك ،علـى الرغـم من الظـروف المروعـة ،يقـول ال ِكتَاب ال ُمقَـ َّدسَ « ،ول ِكـ َّن الـ َّر َّب كَا َن َم َع
وس َـف» (تكويـن .)21 :39
يُ ُ
الحيـاة علـى كوكـب األرض ليسـت عادلة .ال يُكافأ الخيـر دائ ًما ،وال يُعاقب الشـر دائ ًما .لكن
السـارة :أمكن يوسـف إيجـاد الراحة ،حتى فـي السـجن ،ألن هللا كان معه.
هنـاك بعـض األخبـار ّ
وبينمـا هـو فـي السـجن ،كان يمكـن أن يتأمـل فـي الظُّلـم الـذي طالـه ،وكان يمكـن أن ينطوي
علـى ذاتـه ويعتكـف ،بل ويتخلـى عن هللا.
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مـاذا فعـل يوسـف أثنـاء وجوده في السـجن؟ كيـف تعامل وتواصـل مع َمن حولـه؟ اقرأ
تكويـن .٢٢ :٤٠ -٢١ :٣٩

فـي السـجن ،تعامـل يوسـف مـع ما هـو واقعـي وليس مع ما هـو مثالـي .لذا ،فقـد بدأ في
تكويـن عالقـات .وأخـذ يسـاعد اآلخرين ،علـى الرغم مـن أن العالقات في السـجن كانت بعيدة
عـن ال ِمثَالِ ّيـات التـي تمناهـا .ولـم يكـن يوسـف أكبـر مـن أن يطلـب المسـاعدة وأن يعلن عن
فسـر لـه ُحلْ َمه.
ضعفـه وشـعوره بالخطـر .لـذا طلـب المسـاعدة من حامـل كأس الملك عندما َّ

ما هي وجهة النظر األشمل المتعلقة بالعالقات والتي يقدّ مها بولس في أفسس 13-1 :6؟



إ َّن عالقاتنـا هـي انعكاسـات مصغـرة للصـراع العظيـم بيـن هللا والشـيطان الـذي يحتدم عبر
العصـور .هـذا يعنـي ،إذن ،أنـه ال توجـد عالقـات مثاليـة .يجـب أن يكـون لـكل عالقـة تح ّركات
نمـو ،ولـدى الشـيطان مصلحـة راسـخة فـي اسـتخدام جميـع عالقاتنـا — وخاصـة تلـك األقـرب
إلينـا — لصالحـه مـن أجـل إضـرار وإحبـاط إرادة هللا فـي حياتنا .يجـب أن نكون شـاكرين ألننا
لـم نتـرك لخـوض هـذه المعـارك بمفردنـا .تحـدد كلمة هللا مبادئنـا الخاصـة بعالقاتنـا .إ َّن وعده
بإعطائنـا الحكمـة (يعقـوب  )5 :1يمتـد أيضً ـا إلـى عالقاتنا .وكما كان مع يوسـف ،فإنـه يعد بأن
يكـون معنـا عندمـا تكون عالقاتنـا ُملْتَبِسـة ومحفوفـة بالخطر.

وخصـص بعـض الوقـت للصلاة مـن أجـل أن
فكـر فـي وعـد هللا فـي يعقـوب ّ ،5 :1
يعطيـك هللا الحكمـة فـي عالقاتـك مع اآلخريـن .كيف يمكنـك أن تكـون منفت ًحا على
تحفيـزات الـروح القـدس فيمـا يتعلـق بهـؤالء الناس؟

الجمعة
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لمزيـد مـن الـدرس :فـي سـياق ما حـدث ليوسـف مـع زوجـة فوطيفـار ،كتبـت إلن
هوايـت« :وهنـا مثـال لجميـع األجيـال التـي سـتعيش علـى األرض  ...سـيكون هللا عونًـا فـي
الضيقـات ،وروحـه سـيكون در ًعـا لهـم .ومـع أ َّن أقسـى التجـارب قد تحيـط بهم ،فهنـاك مصدر
للقـ َّوة يمكنهـم طلبهـا لمقاومـة التجـارب .مـا أقسـى الهجـوم الـذي تع َّرضَ ت له أخالق يوسـف!
لقـد أتـى ِمـن شـخص ذي نفـوذ ،وكان الهجوم األكثر احتمـالً أل ْن يقوده إلى الضلال .ومع ذلك،
يـدي هللا.
فقـد قـاوم يوسـف تلـك التجربـة ب ِِحـ َّدة وحـزم ...لقـد وضـع سـمعته ومصالحـه بيـن ّ
وبالرغـم ِمـن ُمعاناتـه وابتالئـه لفتـرة ِمـن الوقـت ،وهو ما حـدث ألجل إعـداده ليشـغل منص ًبا
أعظـم ،إلَّ أ َّن هللا رعـاه وحمى تلك السـمعة التي كان قد غشَّ ـاها السـواد بواسـطة تلـك ال ُمتَّهِمة
الشـ ِّريرة ،وبعـد ذلـك ،فـاهلل جعـل تلك السـمعة تتألَّق وت ُِشـ ُّع بحسـب توقيته ال ُمناسـب .وحتَّى
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السـجن جعلـه هللا طريقًـا لِ ِرفْ َعـة يوسـف .إ َّن الفضيلـة سـتأتي بمجازاتهـا فـي وقتهـا .إ َّن الـدرع
الـذي صـان قلـب يوسـف كان هـو خـوف هللا ،وهو مـا جعله صادقًـا وعادلً تجـاه سـ ِّيده وأمي ًنا
هلل .لقـد احتقـر ذلـك الجحـود الـذي سـيقوده إلى إسـاءة اسـتخدام ثقة سـيده فيه ،علـى الرغم
مـن أن سـيده قـد ال يعلـم الحقيقـة أبـ ًدا» (روح النبـوة ،قصـة الفـداء ،صفحة .)87

أسئلة للنقاش:
 .1كوننـا مسـيح ّيين باالسـم أو سـبت ّيين أدفنتسـت مـن حيـث المعرفة والتنشـئة لن

يسـاعدنا كثيـ ًرا علـى إيجـاد الراحـة فـي عالقاتنـا .مـا هي االختالفـات بين «السـبتي
األدفنتسـتي» مـن حيـث الثقافة والتنشـئة وبيـن المؤمـن الحقيقي؟
 .2انضمـت األخـت س إلـى الكنيسـة .وهـي متزوجـة مـن شـخص غير مؤمـن .إنها
تحـب زوجهـا ،لكنـه ال يحـب التغييـرات التـي يراهـا فيهـا .مـاذا سـتكون نصيحتك،
بنـا ًء علـى مبـادئ ال ِك َتـاب ال ُم َقـدَّ س ،لهـذه العضـوة الجديـدة في كنيسـتك؟
 .3كتـب المؤلـف الروسـي ليـو تولسـتوي« :جميـع العائالت السـعيدة متشـابهة .أما
كل عائلـة غيـر سـعيدة فهي غير سـعيدة بطريقتهـا الخاصة» .تعاني جميـع العائالت،
بدرجـة أو بأخـرى ،مـن خلـل فـي الفعاليـة ،ألن جميـع أفـراد العائلة خطـاة ،لذا فكل
واحـد منهـم يجلـب الخلـل الخـاص به إلـى العالقة األسـرية .كيـف يمكن لـكل واحد
م ّنـا ،بنعمـة هللا ،أن يسـعى إلـى إتبـاع مبـادئ ال ِك َتـاب ال ُم َقـدَّ س كالمحبـة والتسـامح
وتحمـل األعبـاء ،ومـا إلـى ذلك إلضفـاء بعض «الشـفاء» علـى عالقاتنا األُسـريّة؟
 .4بالنسـبة لبعـض النـاس ،تسـير األمـور على ما يـرام فيمـا يتعلق بهـم وبعالئالتهم.
ثـم فجـأة ،وبشـكل غيـر متوقـع ،تَ ِح ّل المآسـي .في مثـل هـذه األوقات ،لمـاذا يعتبر
التمسـك باإليمـان ،والتشـبث بالوعـود التي فـي كلمة هللا ،أمـ ًرا بالغ األهميـة؟ عندما
خصوصـا ،لمـاذا مـن المهـم أن تكـون مسـتعدً ا روح ًّيـا
تكـون األمـور علـى مـا يـرام
ً
لألوقـات السـيئة التـي قـد تطـرأ فجأة؟
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