الدرس السابع

 *  13-7آب (أغسطس)

الراحة ،العالقات ،والشفاء

الس ْبت بَ ْع َد الظُّ ْهر
َّ

المراجـع األسـبوعية :تكوين 20-7 :42؛ متـى 46-41 :25؛ تكوين 24-21 :42؛ تكوين
15-1 :45؛ لوقـا 34 :23؛ تكوين .21-15 :50
السـ ِت ْبقَا ِء
آيـة الحفـظَ « :واآلنَ الَ تَ َتأَ َّسـفُوا َوالَ تَ ْغ َتاظُـوا ألَنَّك ْ
ُـم ِب ْع ُت ُمونِـي إِلَـى ُه َنا ،ألَنَّهُ ْ
ُـم» (تكوين .)5 :45
هللا ُقدَّ ا َمك ْ
َح َيـا ٍة أَ ْر َسـلَ ِن َي ُ
رجـل باالعتداء الجنسـي علـى إحدى السـيدات .وعندما ت َّم عرض المتهميـن عليها في
اتُهِـم ٌ
مصرة
قسـم الشـرطة تع َّرفـت عليـه .على الرغم مـن أن األدلة كان موضع تسـاؤل ،كانـت المرأة ُ
علـى أن «جوني» كان هو الشـخص المذنب.
الس ْجنِ  ،حيث قبع هناك لمدة  14عا ًما في جريمة لم يرتكبها .فقط
وهكذا أُلْ ِقي ِب ِه في ِّ
عندما برأته أدلة الحمض النووي ،أدركت المرأة التي كانت ت ُدعى «جوان» خطأها الرهيب.
أرادت أن تقابـل جونـي بعـد إطلاق سـراحه .مـاذا سـيفعل هـذا الرجـل الـذي عانـى كثيـ ًرا
مـن ذنـب لـم يقترفـه ،عندمـا يلتقـي وجها لوجـه بالمرأة التـي دمـرت حياته لسـنوات عديدة؟
كانـت تجلـس فـي غرفـة فـي انتظـار أن يأتـي .وعندمـا جـاء ،ونظـرا إلـى بعضهمـا بعضً ـا،
انفجـرت «جـوان» فـي البـكاء.
إلي وقال › :أنا أغفر لك ‹
قالت جوان« ،انحنى جوني وأمسك يدي ،ونظر َّ
 .لـم أصـدق ذلـك .فهـذا هو الرجـل الذي كرهتـه وأردت له المـوت .ومع ذلـك ،أخبرني ،أنا
الـذي أخطـأت فـي حقـه كثيـ ًرا ،أنـه غفـر لـي؟ عندهـا فقط بـدأت أفهـم ما هـي النعمـة حقًا.
وعندهـا فقـط أخـذت فـي التعافي واختبـار الراحـة الحقيقية».
هذا األسبوع سوف ننظر إلى المغفرة وما يمكن أن تفعله لقلوب البشر المضطربة.
* نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  14آب (أغسطس).
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األحد
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مواجهة الماضي
فـي النهايـة ،سـارت األمـور فـي االتجـاه الصحيـح بالنسـبة ليوسـف .فهـو لـم يخـرج مـن
رئيسـا لـوزراء مصـر بعد تفسـير أحلام فرعـون (تكويـن  .)41وقد
السـجن وحسـب ،بـل أصبـح ً
تـزوج وصـار لديـه طفلان (تكويـن  .)52-50 :41وكانت مخازن مصـر ممتلئة ،وبـدأت المجاعة
المتوقعـة .ثـم ،ذات يـوم ،ظهـر إخـوة يوسـف فـي مصر.



اقـرأ اللقـاء األول بيـن يوسـف وإخوتـه فـي تكويـن  .20-7 :42لمـاذا يتـم تقديـم هـذا
السـرد التفصيلـي؟ مـا الـذي كان يحـاول يوسـف فعلـه فـي هـذا االجتمـاع األول؟

كان يوسـف يتمتـع بالسـلطة وكان بإمكانـه االنتقـام مـن إخوتـه دون الحاجـة إلـى تبريـر
بـدل مـن االنتقـام ،شـعر بالقلـق واالنشـغال علـى أفـراد عائلتـه فـي أرض وطنـه
نفسـه .ولكـن ً
األم .لقـد كان قلقًـا علـى والـده .هـل كان ال يـزال علـى قيـد الحيـاة ،أَ ْم أ َّن األُسـرة المشـوبة
أب؟ وماذا عن شـقيقه بنياميـن؟ فبنيامين ،باعتبـاره مصدر بهجة
بالخلـل قـد باتـت أسـرة بدون ٍ
وفـرح لوالـده ،كان اآلن فـي نفـس الموقـف الـذي كان فيه يوسـف .فهل تح ّول اإلخـوة بغيرتهم
الخطيـرة إلـى بنياميـن؟ كان يوسـف اآلن فـي وضـع يسـمح لـه بالبحـث عـن هـؤالء األشـخاص
الضعفـاء فـي عائلتـه ،وقـد فعـل ذلـك بالضبط.
إ َّن ممارسـة المبـادئ الكتابيـة فـي عالقاتنـا ال تعنـي أننـا نسـتطيع أو يجـب علينـا قبـول
اإلسـاءة .كل واحـد ِم َّنـا ذات قيمـة كبيـرة فـي نظـر هللا .فلقـد دفـع يسـوع الثمـن النهائي على
كل واحـد منـا.
الصليـب ألجـل ِّ



ً
إهمال
لمـاذا ينظـر يسـوع إلى اإلسـاءة إلى اآلخريـن أو إهمالهم كمـا لو كانتا إسـاءة أو
له هو بشـكل شـخصي؟ اقرأ متـى .٤٦ -٤١ :٢٥

جمي ًعـا ا ُشـتُرينا بـدم يسـوع المسـيح ،ونحن جمي ًعـا من الناحيـة القانونية ملك لـه .لذا فإ َّن
أي شـخص ُمسـيء قد يهاجم ممتلكات يسـوع.
فممارسـات مثـل االعتـداء الجنسـي والعنـف الوجداني أو الجسـدي ال ينبغي أبـ ًدا أن تكون
جـز ًءا مـن سـلوكيات األسـرة .فمثـل هـذه الممارسـات ليسـت مجـرد شـأن عائلـي خـاص يتـم
التعامـل معـه داخـل نطـاق األسـرة .فقـد يحتـاج هـذا إلـى مسـاعدة متخصصة وتدخـل جهات
معنيـة مسـؤولة .إذا تعرضـت أنـت أو أحـد أفـراد عائلتـك لإلسـاءة ،فيرجـى الحصـول علـى
مسـاعدة مـن مهنـي متخصـص وموثـوق بـه.

50

مـا هـي بعـض المبـادئ الكتابيـة التـي تحتـاج إلـى تطبيقهـا علـى العالقـات األسـرية
الصعبـة التـي قـد تواجههـا اآلن ،أ ًّيـا كانـت تلـك العالقـات؟

االثنين
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إعداد الساحة
لقـد سـامح يوسـف إخوتـه .ال نعلم بالضبـط متى سـامحهم ،ولكن من الواضـح أن ذلك كان
قبـل وقـت طويـل مـن وصولهـم إلى مصر لشـراء الطعام .ربما مـا كان يوسـف ليزدهر في مصر
لـو لـم يَغفـر .فالغضب والمـرارة كانا على األرجح سـيأكالن روحـه ويضران بعالقاتـه مع الرب.
العديـد مـن الدراسـات التـي أجريـت علـى ناجيـن مـن المآسـي التـي ألحقهـا بهـم آخرون،
عاملا رئيسـيًّا
ً
أظهـرت حقيقـة أنـه بالنسـبة لضحايـا المعانـاة األكثـر بشـاعة ،كان التسـامح
للحصـول علـى الشـفاء ،والتئـام حياتهـم مرة أخـرى .بدون أن نسـامح ونغفـر ،نبقـى ضحايا .إ َّن
مسـامحتنا لآلخريـن تفيدنـا نحـن أكثـر مـن الشـخص أو األشـخاص الذيـن ظلمونـا.
علـى الرغـم مـن أن يوسـف قـد غفر إلخوتـه ،إال أنه لـم يكن على اسـتعداد لتـرك العالقات
األُسـرية تسـتمر علـى مـا كانـت عليـه مـن خلـل حيـن ألقـى بـه إخوتـه فـي البئـر الجـاف فـي
دوثـان .كان عليـه أن يـرى مـا إذا كان أي شـيء قـد تغ َّيـر.



مـا الـذي سـمعه يوسـف أثنـاء حديـث إخوتـه مـع بعضهـم بعضً ـا وهـم ال يعلمـون أنّه
ـم عـن إخوتـه؟
فاهـم حديثهـم؟ اقـرأ تكويـن  .٢٤ -٢١ :٤٢مـاذا َعلِ َ

كل االتصـاالت بيـن يوسـف وإخوتـه تجـري ِمـن خلال مترجـم ،ولـذا فـإن إخوتـه
كانـت ّ
لـم يدركـوا أنـه يسـتطيع فهمهـم .سـمع يوسـف اعتـراف إخوتـه .كان اإلخـوة يعتقـدون أنـه
بالتخلّـص مـن يوسـف سـيتحررون مـن التقاريـر التـي كان يرفعها إلى أبيه بشـأنهم .ظنـوا أنهم
لـن يضطـروا لتح ّمـل أحالمـه ،أو رؤيتـه وهـو يحظـى بامتيـاز كونـه االبـن المدلّـل والمفضّ ـل
بـدل مـن الحصول على الراحـة ،عانوا من تأنيـب الضمير طوال تلك السـنوات.
لوالدهـم .ولكـن ً
لقـد أدت أفعالهـم إلـى إصابتهـم باالضطـراب والخـوف القاتل من انتقام هللا .شـعر يوسـف حقًا
باألسـف علـى معاناتهـم .وقـد بكـي حزنًـا عليهم.
َعلِـ َم يوسـف أن المجاعـة كانـت ستسـتمر لعـدة سـنوات أخـرى ،ولـذا أصـ َّر علـى أن يأتـوا
ببنياميـن معهـم فـي المـرة القادمـة التـي يأتون فيها لشـراء الحبـوب (تكويـن  .)20 :42كما أنه
أبقـى شـمعون رهينة (تكويـن .)42:24
بعـد أن رأى بعينيـه أن بنياميـن ال يـزال علـى قيـد الحيـاة ،أقـام يوسـف وليمـة أظهـر فيهـا
وتفضيلا لبنيامين (تكويـن  )34 :43لمعرفة ما إذا كانت أنمـاط الغيرة القديمة
ً
بوضـوح محابـاة
51

ال تـزال موجـودة فـي نفـوس إخوتـه .لـم يُظهر اإلخـوة أيّة عالمـات على الشـعور بالغيـرة ،لكن
يوسـف كان يعـرف مـدى مـا يمكـن أن يكونـوا عليـه مـن مكـر ودهـاء .فعلـى كل حـال ،لقـد
خدعـوا بلـدة بأكملهـا (تكويـن  ،)13 :34والمؤكـد أنـه أدرك أنهـم ال بـد وأن يكونـوا قـد كذبـوا
علـى والدهـم بشـأن مصيـره عندمـا باعـوه لقافلـة التجـار (تكويـن  .)34-31 :37لـذا ،ابتكـر
يوسـف اختبـا ًرا مه ًّمـا آخـر( .انظر تكويـن .)44

اقـرأ تكويـن  .١٥ -١ :٤٥مـاذا يخبرنـا ذلـك عن شـعور يوسـف تجـاه إخوتـه والغفران
الـذي منحهـم إيـاه؟ مـا الـدروس التي يجـب أن نسـتخلصها من هـذه القصة ألنفسـنا؟

الثالثاء
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أنْ تغفر وأن تنسى؟
الصفـح علـى أنـه الرغبة فـي التخلي عن حـق المرء فـي ال ّنقمة واإلدانـة والثأر
تـ َّم تعريـف ّ
مـن الجانـي أو المجموعـة التي تتصرف بشـكل غير عـادل .كتبت الدكتورة مارليـن آرمور ،وهي
معالجـة نفسـية عائليـة والتـي عملـت مـع الناجيـن مـن المحـارق النازيـة مـن أجـل معرفة ما
فعلـه هـؤالء الناجيـن السـتيعاب وتق ّبـل مـا حدث لهـم« :إن فكـرة المغفـرة بأكملهـا هي عمل
متعمـد ِمـن ِقبـل الضَّ حيـة .إنه ليس شـيئًا يحـدث عفويًّـا وتلقائ ًّيا».
الغفـران ال يعنـي أنـه لـن تكون هنـاك عواقب .الغفران ال يعني السـماح للمسـيء بمواصلة
بدل من ذلـك ،أن نأتـي بامتعاضنا ورغبتنا فـي االنتقام إلى هللا.
أنمـاط اإلسـاءة .الغفـران يعنـيً ،
إذا لـم يكـن األمـر كذلـك ،فـإن الغضـب والمـرارة والسـخط والكراهية سـتجعل كل مـا فعله بنا
ذلك الشـخص أو األشـخاص أكثر سـو ًءا وتأثي ًرا سـلبيًّا علينا.


ما الذي تفعله لنا مغفرتنا لآلخرين؟ تأمل متى .35-21 :18

ال شـك أن أحـد أسـرار تعلّـم الغفـران هـو إدراك مـا ُغ ِفـر لنـا فـي المسـيح .لقـد أخطأنـا
جمي ًعـا ،ليـس فقـط ضـد اآلخريـن ،ولكـن ضـد هللا أيضً ـا.
إ َّن كل خطيـة هـي فـي الواقـع خطيـة ضـد ربنـا وخالقنـا .ومـع ذلـك ،فـي يسـوع ،يمكننـا
أن نطلـب المغفـرة الكاملـة لـكل تلـك الخطايـا ،ليـس ألننـا نسـتحقها — نحن ال نسـتحق ذلك
— ولكـن فقـط بسـبب نعمـة هللا نحونـا .بمجـرد أن نتمكن مـن فهم هـذه الحقيقة المق َّدسـة،
خاصا بنا بحيث نغفـر لآلخرين ،بمجـرد أن نتمكن من أن
بمجـرد أن نجعـل هـذه المغفـرة أمـ ًرا ً
نختبـر ألنفسـنا حقيقـة مغفـرة هللا لنا ،يمكننـا أن نبدأ في مسـامحة اآلخرين .نحـن ال نغفر ألن
اآلخريـن يسـتحقون ذلـك ،بـل ألننـا حصلنـا علـى المغفـرة مـن هللا ،ألننا بحاجـة إلـى المغفرة.
وإلـى جانـب ذلـك ،مـا مـدى اسـتحقاقنا للمغفرة نحـن أيضً ا؟
52

وكمـا رأينـا أيضً ـا ،فقـد منح يوسـف فرصـة ثانية للعالقـات األُسـريَّة .فلم تكن لديـه ضغائن؛
ولـم ينبـش في األشـياء التـي حدثت فـي الماضي.
يـكاد يكـون مـن المسـتحيل البـدء فـي بناء عالقـات طيبة مـرة أخرى في أسـرة أصبـح فيها
كل واحـد م ّنـا خبيـ ًرا فـي تعلّـم أفضـل طريقة إليـذاء بعضنـا بعضً ا .لكـن هذه ليسـت الطريقة
ّ
التـي تصـ ّرف بهـا يوسـف .يبـدو أنـه أراد أن يضـع الماضـي خلفه وأن يمضـي قُد ًما فـي المحبة
والقبـول .ولـو كان لـدى يوسـف َموقفًا ُمختلفًـا ،لكانت لهذه القصـة نهاية مختلفـة تما ًما ،نهاية
مـا كانت لتكـون سـعيدة كثي ًرا.

ـب
ـم َو ُسـ ِت َر ْت َخطَا َيا ُه ْ
«طُو َبـى لِلَّ ِذيـ َن ُغ ِفـ َر ْت آثَا ُم ُه ْ
ـم .طُو َبـى لِل َّر ُجـلِ الَّـ ِذي الَ َي ْح ِس ُ
لَـهُ الـ َّر ُّب خ َِط َّيـ ًة» (روميـة  .)8 ،7 :4مـاذا يخبرنـا بولـس ع َّمـا أعطينا إياه في يسـوع،
وكيـف يمكـن أن يؤثـر هذا الوعـد الرائع على كيفيـة تعاملنا مع أولئك الذين تسـببوا
فـي أذيتنا؟

األربعاء
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جعل األمر عمل ًّيا

َ
أعتـرف أننـي قد تأذيـت .قد يكون مـن الصعب القيـام بذلك،
مـن أجـل أ ْن أ ْغ ِفـ َر ،يجـب أ ْن
بدل من التعامـل معها .ال بأس مـن االعتراف أمام
ألننـا نميـل أحيانًـا إلـى محاولة دفن مشـاعرنا ً
هللا بالمشـاعر غيـر المسـيحية كاالسـتياء ،بـل وحتـى الغضـب .فإنَّنـا نـرى أ ّن هـذا كثيـ ًرا مـا يتم
التعبيـر عنـه فـي المزاميـر .فأنـا أسـتطيع أن أشـعر بالحرية ألخبـر هللا أنه لم يعجبنـي ما حدث
لـي أو كيـف تمـت معاملتي وبـأ َّن ذلك جعلنـي حزي ًنـا أو غاض ًبـا ،أو كليهما م ًعا.
في قصة يوسف ،نراه يبكي ألنه رأى إخوته مرة أخرى واسترجع بعض مشاعر ماضيه.


ماذا يخبرنا إعالن يسوع على الصليب عن توقيت الغفران؟ اقرأ لوقا .٣٤ :٢٣
لـم ينتظـر يسـوع إلـى أ ْن نطلـب منـه أ ْن يغفـر لنـا .وليـس علينـا انتظـار الجانـي ليأتـي
ويطلـب الصفـح .يمكننـا أن نغفـر لآلخريـن حتـى دون أن يقبلـوا مغفرتنـا.



ماذا يعلِّمنا ما جاء في لوقا  ٢٨ :٦ومتى  ٤٤ :٥حول كيف نتعامل مع الذين يؤذوننا؟
الغفـران ،مثـل المحبـة ،يبـدأ باالختيـار وليـس بالشـعور .يمكننـا أن نختـار الصفـح ،حتى لو
لـم توافـق عواطفنـا علـى هـذا القـرار .يعلم هللا أن هـذا اإلقدام علـى مثل هذا االختيـار هو أمر
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ـي ٍء ُم ْسـتَطَا ٌع ِع ْنـ َد ِ
هللا» (مرقـس  .)10:27لذلـك قيـل لنـا أن نصلي
مسـتحيل بقوتنـا« ،ألَ َّن ك َُّل شَ ْ
مـن أجـل الذيـن أذنبـوا فـي حقنـا .فـي بعـض الحـاالت ،ربمـا يكـون ذلك الشـخص الذي أسـاء
إلينـا قـد مـات بالفعـل ،ولكـن ال يـزال بإمكاننـا الصالة مـن أجل القـدرة على مسـامحته.
ال شـك ،المغفـرة ليسـت سـهلة دائ ًما .يمكـن أن يكون األلـم والضرر الالحقين بنـا مدمرين،
ممـا يتركنـا مصابيـن وعاجزيـن ومكسـورين .سـيأتي الشـفاء ،إذا سـمحنا بذلـك ،لكـن التمسـك
بالمـرارة والغضـب واالسـتياء سـيجعل الشـفاء أكثـر صعوبـة ،مـا لم يكـن غير ممكـن بالمرة.
الصليـب هـو أفضـل مثـال علـى مـا تكبّده هللا كـي يغفر لنـا .فـإذا كان الرب قد اسـتطاع أن
يختبـر كل هـذا ألجلنـا ،علـى الرغـم مـن أنـه كان يعلـم أن الكثيرين سـيرفضونه ،فنحـن يمكننا
بالتأكيـد أن نتعلـم أن نغفـر أيضً ا.

َمـن الـذي تحتـاج أنْ تسـامحه وتغفـر لـه -إن لـم يكن من أجـل ذلك الشـخص ،ليكن
ِمن أجلـك أنت؟

الخميس
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إيجاد الراحة بعد الغفران
وصلـت عائلـة يوسـف أخيـ ًرا إلـى مصـر .لـم تعد هنـاك أسـرار معتمة فـي األسـرة .ال بد أن
أشـقاءه اعترفـوا ببيـع يوسـف عندمـا شـرحوا لوالدهـم أن االبـن الـذي اعتقـد أنه قُ ِتـل هو اآلن
رئيـس وزراء مصر.
فـي حيـن أنـه قـد ال يكـون من الممكـن أو من الحكمـة دائ ًما اسـتعادة العالقـات ،فإن هذا
ال يعنـي أنـه ال يمكننـا المسـامحة .قـد ال نتمكـن مـن المعانقـة والبـكاء مـع الجانـي ،ولكن قد
نرغـب فـي التعبيـر عـن مسـامحتنا سـواء بصوتنـا أو عبـر رسـالة .ثم يحيـن الوقـت للتخلي عن
األلـم إلـى أقصـى درجـة ممكنـة .ربمـا سـيبقى بعض األلـم دائ ًمـا ،ولكن علـى األقـل يمكننا أن
نكـون على طريق الشـفاء.



اقـرأ تكويـن  .٢١ -١٥ :٥٠مـا الـذي كان يقلـق إخوة يوسـف ،ولماذا كانوا قلقين بشـأنه؟
مـا الـذي يقوله لنـا خوفهم هـذا عنهم؟

كان إخـوة يوسـف يعيشـون فـي مصـر منذ سـبعة عشـر عا ًمـا (تكويـن  ،)28 :47ومع ذلك،
عندمـا مـات يعقـوب كانـوا يخشـون أن ينتقم يوسـف منهم .أدركوا مـرة أخرى كم أسـاءوا إليه.
لكـن يوسـف طمأنهـم مـرة أخـرى بشـأن مغفرته لهم ،وذلـك بعد وفـاة والدهم .ربمـا كان هذا
التذكيـر مفي ًدا ليوسـف ،وكذلـك إلخوته.
54

إذا كان الجـرح عميقًـا ،فسـنضطر علـى األرجـح إلـى المسـامحة عـدة مـرات .عندمـا تتبادر
إلـى الذهـن ذكريـات اإلسـاءة ،سـنحتاج إلـى الذهـاب إلـى هللا علـى الفور فـي الصلاة واإلقدام
الصفـح مـرة أخرى.
علـى خيـار ُّ



اقـرأ تكويـن  .٢٠ :٥٠كيـف تسـاعد هـذه اآليـة فـي تفسـير ،بشـكل جزئـي علـى األقـل،
اسـتعداد يوسـف ألن يغفـر خطيـة إخوتـه ضـده؟

اعتقـد يوسـف اعتقـا ًدا راسـ ًخا أن حياتـه كانـت جـز ًءا مـن خطـة هللا الكبيرة للمسـاعدة في
إنقـاذ العالـم المعـروف آنـذاك مـن المجاعـة ،ومـن ثـم مسـاعدة عائلته علـى الوفـاء بوعد هللا
بـأن تصبـح أمـة عظيمـة .إن معرفـة أن هللا قد أبطل المخططات الشـريرة إلخوتـه وح ّولها للخير
قد سـاعدت يوسـف علـى أن يغفر.

قصة يوسف كانت لها نهاية سعيدة .كيف تكون ردة فعلنا عندما ال تكون نهاية قصة
ما سعيدة للغاية؟ أو ،هل يمكن للمرء أن يجادل بأنه (على المدى البعيد ،أي مع نهاية
حل جميع القضايا) ستكون هناك نهاية
الخطية ونهاية الصراع العظيم ،عندما يتم ّ
سعيدة؟ كيف يمكن أن يساعدنا هذا الرجاء في التعامل مع النهايات األقل من المثالية؟

الجمعة
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لِ َمزِيــد ِم ـ ْن الــدَّ رس« :وكمــا بيــع يوســف بأيــدي إخوتــه إلــى قــوم وثنييــن هكــذا
بيــع المســيح أللــد أعدائــه بيــد أحــد تالميــذه .إن يوســف اتهــم باطــا وطــرح فــي الســجن
ألنــه كان إنســانا فاضــا ،وكذلــك المســيح احتقــر ورذل ألن حياتــه البــارة المنكــرة لذاتهــا
كانــت توبيخــا صارمــا للخطيــة .ومــع أنــه لــم يرتكــب ظلمــا وال هفــا هفــوة فقــد حكــم عليــه
بالمــوت بنــاء علــى شــهادة شــهود الــزور .ثــم أن صبــر يوســف ووداعتــه وهــو يواجــه الظلــم
والتعســف ،وغفرانــه الســريع وإحســانه النبيــل إلخوتــه المخادعيــن -كل هــذا يرمــز إلــى
احتمــال المخلــص ،مــن غيــر تذمــر أو شــكوى ،حقــد األشـرار وافتراءاتهــم وإهاناتهــم ،وغفرانــه
ليــس فقــط لقاتليــه ،بــل أيضــا لــكل مــن يأتــون إليــه معترفيــن بخطاياهــم وطالبيــن الغفـران».
(روح النبــوة ،اآلبــاء واألنبيــاء ،صفحــة .)207
«ال يوجـد مـا يبـ ّرر الـروح الحاقـدة التـي ال تغفـر .إ ّن من ليس رحيمـا نحو اآلخريـن يبرهن
علـى أنـه ليـس شـريكا فـي نعمـة هللا الغافـرة .ففـي غفـران هللا .يُجتـذب قلـب المخطـئ إلـى
القلـب الكبيـر قلـب المحبـة الالمحـدودة .إ ّن نهـر رحمـة هللا يفيـض فـي نفـس الخاطـئ ،ومنه
إلـى نفـوس اآلخريـن .إ ّن الرقـة والرحمـة التي قد أظهرهما المسـيح في حياته الكريمة سـتريان
فـي حيـاة مـن يصيرون شـركاء فـي نعمتـه( « .روح النبوة ،المعلـم األعظم ،صفحـة .)160 ،159
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أسئلة للنقاش
 .1قـال أحدهـم ذات مـرة« :عـدم التسـامح هـو مثـل شـرب المـرء للسـم بينمـا هـو

يأمـل أن يمـوت الشـخص اآلخـر» .مـاذا يعنـي هـذا القـول؟
 .2مـاذا كان الغـرض مـن جميـع الخطط التفصيلية التي وضعها يوسـف قبل الكشـف
عـن هويته؟ مـاذا فعل هذا لـه وإلخوته؟
 .3ال بـد أن وكيـل يوسـف قـد شـارك فـي بعـض المؤامـرات المتعلقة بإخوة يوسـف
(علـى سـبيل المثـال ،تكويـن  .)12-1 :44كيـف يؤثـر اختبـار المغفـرة علـى أولئـك
الذيـن هـم مجـرد مراقبين؟
« .4إن هللا ال يقـود أوالده أبـدً ا فـي طريـق غيـر الطريـق الـذي كانـوا يختارونـه
ألنفسـهم لـو كانـوا يعرفـون النهايـة مـن البدايـة ويفطنـون إلـى مجـد الغـرض الـذي
يتممونـه كعامليـن معـه» (روح النبـوة ،مشـتهى األجيـال ،صفحـة  .)210فكـر فـي
حياتـك الخاصـة وأنـت تفكـر فـي هـذه العبـارة .كيـف يمكـن أن يسـاعدنا فهـم هذا
األمـر فـي التعامـل مـع العديـد مـن التجـارب والصراعـات التـي نواجههـا؟
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