الدرس السادس



*  30نيسان (إبريل) –  6أ َّيار (مايو)

جذور إبراهيم

الس ْبت َب ْع َد الظُّ ْهر
َّ

المراجـع األسـبوعية :التكويـن 12؛ إشـعياء 20 :48؛ إشـعياء  9 ،6 :36؛ إرميـا 18 :2؛
التكويـن 13؛ التكويـن 14؛ العبرانييـن .10 – 1 :7
ـي َأ َطـا َع َأنْ َيخْـ ُر َج ِإلَـى ا ْل َمـكَانِ الَّـ ِذي كَانَ
آيـة الحفـظ« :بِاإلِي َمـانِ ِإ ْب َرا ِه ُ
يـم َل َّمـا ُد ِع َ
َـم إِلَـى أَيْـ َن يَأْتِـي» (العبران ِّييـن .)8 :11
َع ِتيـدً ا أَنْ يَأْخُـ َذ ُه ِمي َراثًـاَ ،فخَـ َر َج َو ُهـ َو الَ يَ ْعل ُ

لقـد وصلنـا اآلن إلـى منتصـف سـفر التكوين .سـوف يغطِّي هذا القسـم المركـزي (التكوين
ـب» (التكويـن
 )22 – 12رحلـة إبراهيـم ،ابتـدا ًء بدعـوة هللا األولـى لـه ،lekh lekha ،أي «ا ْذ َه ْ
 ،)1 :12األمـر الـذي دفـع إبراهيـم إلـى أ ْن يترك ماضيه ألجـل دعوة هللا الثانية لـه،lekh lekha ،
ـب» (التكويـن  ،)2 :22م َّمـا دفـع إبراهيـم إلـى تـرك مسـتقبله (الـذي سـيكون ِمـن خالل
«ا ْذ َه ْ
عي
ابنـه) .ونتيجـ ًة لذلـك ،كان إبراهيـم دائم التنقُّـل ،وكان مهاج ًرا طول الوقت ،ولهذا السـبب ُد َ
أيضً ـا «بالغريـب» (التكويـن  – 8 :17ترجمـة كتـاب الحياة).
وفـي ترحالـه يُتْـ َرك إبراهيـم ُمعلَّقًا في الفـراغ ،بدون ماضيه الذي خسـره ،وبدون مسـتقبله
الـذي ال يـراه .وبيـن هاتيـن الدعوتيـن اللتيـن تشـكِّالن رحلـة إبراهيـم فـي اإليمـان ،يسـمع
إبراهيـم صـوت هللا ،الـذي يطمئنـه« :الَ ت َ َخ ْـف» (التكويـن  .)1 :15تشـير هاتـان الكلمتـان إلـى
األقسـام الثالثـة لرحلـة إبراهيـم ،والتـي سـتت ُّم دراسـتها فـي األسـابيع َ 6و َ 7و .8
إ َّن إبراهيـم هـو نمـوذج لإليمـان وتجسـيد لـه (التكويـن  ،)6 :15ويَذكُـره الكتـاب المق َّدس
العبرانـي علـى أنَّـه رجـل اإليمـان (نحميـا  .)8 ،7 :9ويُعت َبـر إبراهيم ِمـن أكثر شـخص َّيات العهد
القديـم التـي ُذكِـرت فـي العهـد الجديد .سـنبدأ هـذا األسـبوع في معرفة السـبب.
* نرجو التع ُّمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  7أ َّيار (مايو).
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األحد



 1أ َّيار (مايو)

مغادرة ابراهيم




اقـرأ اآليـات فـي التكويـن  .9 – 1 :12لمـاذا دعـا هللا أبـرام ليغـادر بلـده وعائلتـه؟ كيف
اسـتجاب أبرام؟

إ َّن آخر م َّرة تكلَّم هللا إلى ٍ
األقل بحسب ما يرد في الكتاب المق َّدس ،كانت
شخص ما ،على ِّ
بعد الطوفان حين تكلَّم هللا مع نوح لكي يُطم ِئنه ويؤكِّد له أنَّه سيقيم عهدا ً مع جميع البشر
(التكوين  )17 – 15 :9وأنَّه لن يأتي على العالَم كلِّه طوفان آخر .وكالم هللا ال ُمو َّجه اآلن إلى أبرام،
يعيد صلة الوصل مع هذا الوعد :سوف تتبارك جميع أمم األرض ِمن خالل أبرام.
كل ما هو مألوف بالنسبة له :عائلته
يبدأ إتمام تلك النبوءة بترك الماضي .يتخلَّى أبرام عن ِّ
وبلده ،حتَّى أنَّه يترك جز ًءا منه .وتنعكس ش َّدة هذه المغادرة في تكرار الكلمة الرئيسية «اذهب»،
والتي تتك َّرر سبع م َّرات في هذا السياق .على أبرام أ َّو ًل أن يغادر بلده« ،أور الكلدانيين» ،التي
هي أيضً ا بابل (التكوين  ،31 :11إشعياء  .)19 :13هذه الدعوة «للخروج ِمن بابل» لها تاريخ
طويل بين أنبياء الكتاب المق َّدس (إشعياء  ،20 :48الرؤيا .)4 :18
إ َّن رحيـل أبـرام يتعلَّـق أيضً ـا بأسـرته .يجب أ ْن يتـرك أبرام تراثـه وكثي ًرا م َّما تعلَّمه واكتسـبه
ِمـن خلال الوراثة والتعليـم والتأثير.
ومـع ذلـك ،فـإ َّن دعـوة هللا للذهـاب تتض َّمـن أكثـر ِمـن ذلـك .إ َّن العبـارة العبريـة (lekh
 ،)lekhaالمترجمـة حرف ًّيـا إلـى «اذهـب» ،تعنـي «اذهـب بنفسـك» أو «اذهب ألجل نفسـك».
كان رحيـل أبـرام ِمـن بابـل يتعلَّـق بمـا هو أكثـر ِمن مجـ َّرد بيئته أو حتَّـى عائلته .تشـير العبارة
العبريـة إلـى التركيـز علـى نفسـه .كان علـى أبـرام أ ْن يتـرك نفسـه ،وأ ْن يتخلَّص ِمن ذلـك الجزء
الـذي يتض َّمـن ماضيـه البابلي.
والهـدف ِمـن هـذا التخلِّـي هو «األرض» التي سـوف يريك إيَّاها هللا .وسـوف تُسـتخ َدم هذه
اللغـة مـ َّرة أخـرى فـي سـياق ذبيحة إسـحاق (التكويـن  )2 :22لإلشـارة إلى جبـل ال ُموريَّا ،حيث
سـيت ُّم إصعـاد إسـحاق كذبيحـة محرقـة ،وحيـث سـيت ُّم بناء هيـكل أورشـليم ( 2أخبـار األيَّام :3
 .)1إ َّن وعـد هللا ال يقتصـر علـى وطـن مـا ّدي فحسـب ،بـل يتعلَّق بخلاص العالَم .وهـذه الفكرة
تـ َّم التأكيـد عليهـا مـ َّرة أخـرى فـي وعـد هللا بال َبركـة لجميـع األمـم (التكويـن  .)3 ،2 :12يظهـر
الفعـل «بـارك –  »barakhبصيـغ متعـ َّددة خمـس مـ َّرات فـي هـذا المقطـع .والعمل َّيـة التـي
تتحقَّـق ِمـن خاللهـا هذه البركة الشـاملة تت َّم بواسـطة «نسـل» أبرام (التكويـن  ،18 :22التكوين
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النص هنا إلى «النسـل» ،وهذا ما سـيتحقَّق في النهاية بيسـوع
 ،4 :26التكوين  .)14 :28يشـير ّ
المسـيح (أعمال الرسـل .)25 :3

أي جانب
مـا هـي األمـور التي قـد يدعوك هللا إلـى أنْ تتركهـا وراءك؛ أو بمعنى آخـرُّ ،
ِمـن جوانـب حياتـك قـد تضط ّر إلـى التخلِّي عنـه لكي تسـتجيب لدعوة هللا؟

االثنين



 2أ َّيار (مايو)

التجربة في مصر




اقـرأ التكويـن  .20 – 10 :12لمـاذا غـادر أبـرام أرض الموعـد ليذهـب إلـى مصـر؟ كيف
تصـ َّرف فرعـون مقارنـ َة بأبرام؟

الغريـب فـي األمـر هـو أ َّن أبـرام ،الـذي كان قـد وصـل لتـ ّوه إلـى أرض الموعـد ،قـ َّرر أ ْن
يغادرهـا ليذهـب إلـى مصـر «ألَ َّن الْ ُجـو َع ِفـي األَ ْر ِض كَا َن شَ ِـدي ًدا» (التكويـن  .)10 :12واألدلَّـة
علـى ذهـاب أنـاس ِمـن كنعـان إلـى مصـر فـي أوقـات المجاعـة تشـهد لهـا جيِّـ ًدا النصـوص
المصريـة القديمـة .فـي تعاليـم مـري كارع المصرية ،وهي نصـوص ت َّم تأليفها خلال فترة حكم
المملكـة الوسـطى ( )1700 – 2060قبـل الميلاد ،تـ َّم تحديد شـعب قادم ِمن كنعـان على أنَّهم
«آسـيويون بائسـون» (آمـو) و ُو ِصفـوا بأنَّهـم شـعب «بائـس… ينقصـه المـاء… ال يسـكن فـي
مـكان واحـد ،والبحـثُ عـن الطعام يُسـ ِّير قدميـه» – ميريام ليشـتهايم ،األدب المصـري القديم،
المجلَّـد األ َّول :ذي أولـد أنـد ميـدل كنغدومـز (بيركلـي ،كاليفورنيـا :مطبعـة جامعـة كاليفورنيـا،
 ،)1973صفحـة .104 ،103
كانـت التجربـة فـي مصر غال ًبا ما تشـكِّل مشـكلة لإلسـرائيليين القدماء (العـدد  ،3 :14إرميا
 .)18 :2وهكـذا ،أصبحـت مصـر رمـ ًزا التِّـكال البشـر علـى البشـر وليـس الت ِّكالهـم علـى هللا (2
كل يوم ،لم يكن
الملـوك 21 :18؛ إشـعياء  .)9 ،6 :36فـي مصـر ،حيـث كان بإمكانهم رؤية المـاء َّ
اإليمـان ضروريًـا ،وذلـك أل َّن الوعـد بامتلاك األرض كان باإلمـكان رؤيتـه بشـكل فوري ومباشـر.
كانـت تبـدو مصـر ،مقارنـة بـأرض المجاعـة ،مكانًا مناسـ ًبا لكـي يتواجـدوا فيها ،علـى الرغم م َّما
كان هللا قـد قالـه لهم.
إ َّن أبـرام الـذي يتـرك كنعـان اآلن يختلـف عـن أبـرام الـذي تـرك أُ ُور .ق ْبل ذلكُ ،و ِصـف أبرام
بأنَّـه رجـل اإليمـان الـذي تـرك أور اسـتجابة لدعـوة هللا؛ أ َّمـا اآلن ،فهـو يتـرك أرض الميعـاد ِمـن
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تلقـاء نفسـه وبمحـض إرادتـه .ق ْبل ذلك ،كان أبـرام يعتمد على هللا ،واآلن هو يتص َّرف كسياسـي
عملـي ومتال ِعـب غيـر أخالقـي وال يعتمد َّإل على نفسـه.
«وفـي أثنـاء وجـود إبراهيـم فـي مصـر برهـن علـى أنـه لـم يكـن متحـررا مـن الضعفـات
والنقائـص البشـرية ،ففـي إخفائـه لحقيقـة كـون سـارة زوجته كشـف عن عـدم ثقته فـي رعاية
هللا وعنايتـه ،وإلـى افتقـاره إلـى ذلـك اإليمان الرفيع والشـجاعة النـادرة اللذين تمثلا في حياته
كثيـرا بجلال عظيـم» (روح النبـوة ،اآلبـاء واألنبياء ،صفحـة .)106
ما نراه هنا ،إذن ،هو كيف يمكن حتَّى لرجل ِمن رجال هللا العظام أ ْن يخطئ ،ولك َّن هللا ال
يتركه .عندما يتح َّدث العهد الجديد عن إبراهيم كمثال للخالص بالنعمة ،فهذا يعني الخالص
أي رجاء ،لكان حالنا نحن أيضً ا كذلك.
بالنعمة فقط .ألنَّه ،لوال النعمة ،ل َما كان إلبراهيمُّ ،

القصة عن مدى سهولة االبتعاد عن الطريق الصحيح،
ما الذي ينبغي أنْ تعلِّمنا هذه َّ
ح َّتى بالنسبة للمؤمنين المسيحيين؟ لماذا ال ُيع َتبر عدم الطاعة اختيا ًرا ج ِّيدً ا أبدً ا؟

الثالثاء



 3أ َّيار (مايو)

أبرام ولوط




القصة عن أه ِّم َّية األخالق؟
اقرأ التكوين  .18 – 1 :13ماذا تعلِّمنا هذه َّ

يعود أبرام إلى حيث كان ِمن قَبل ،وكأ َّن رحلته إلى مصر كانت مج َّرد انحراف مؤسف .وتبدأ
قصة هللا مع أبرام ثاني ًة ِمن حيث كانت قد توقَّفت منذ رحلة إبرام األولى إلى أرض الموعد.
َّ
كانت محطَّة أبرام األولى هي بيت إيل (التكوين  ،)3 :13تما ًما كما حدث في رحلته األولى
إلى أرض كنعان (التكوين  .)6 – 3 :12تاب أبرام ورجع إلى «نفسه» ليكون أبرام ،رجل اإليمان.
إ َّن إعــادة ارتبــاط أب ـرام بــاهلل تظهــر بالفعــل ِمــن خــال عالقتــه بالنــاس ،وفــي الطريقــة
التــي يعالــج بهــا المشــكلة التــي حدثــت مــع لــوط ،ابــن أخيــه ،والتــي تتعلَّــق باســتخدام
األرض .ومــع ذلــك ،فأب ـرام نفســه هــو الــذي يقتــرح أ ْن يعقــدا اتفاقًــا ســلم ًّيا ويســمح للــوط
أي نــوع ِمــن
باالختيــار أ َّولً (التكويــن  ،)10 ،9 :13وهــو تصـ ُّرف فيــه كــرم ولطــف ،ويـ ُّدل علــى ِّ
الرجــال كان أب ـرام.
إ َّن حقيقـة أ َّن لـوط قـد اختـار لنفسـه الجـزء األسـهل واألفضـل ،السـهول المرويَّـة ج ِّيـ ًدا
أي قلق بشـأن شـ ّر جيرانه المسـتقبليين (التكوين  ،)13 :13تكشف
(التكوين  ،)11 ،10 :13دون ِّ
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شـيئًا عـن جشـعه وصفاتـه .تذكِّرنـا عبارة «لنفسـه» بالبشـر قبل الطوفـان ،والذين اختـاروا أيضً ا
«ألنفسـهم» (انظـر التكويـن .)2 :6
فـي المقابـل ،كانـت الخطـوة التـي قام بهـا أبرام عمـل إيمان .لـم يختر أبـرام األرض ،بل قد
أُعطيـت لـه بنعمـة هللا .علـى عكس لـوط ،نظر أبرام إلـى األرض فقط عندما أمـره هللا بذلك
(التكويـن  .)14 :13وهللا لـم يكلِّمـه مـ َّرة أخـرى إلَّ بعـد أن انفصـل عـن لـوط (التكوين :13
 .)14فـي الواقـع ،هـذه هـي المـ َّرة األولـى التـي يُ َسـ َّجل فيهـا أ َّن هللا تكلَّـم مـع أبرام منـذ بداية
دعوتـه فـي أور« .ا ْرفَـ ْع َعيْ َنيْ َـك َوانْظُ ْر ِمـ َن الْ َم ْو ِضعِ ال َِّـذي أَن َْت ِفي ِه ِشـ َم ًال َو َج ُنوبًا َوشَ ـ ْرقًا َو َغ ْربًا،
ْـت تَـ َرى ل ََك أُ ْع ِطي َها َولِ َن ْسـلِ َك إِلَـى األَبَ ِد» (التكويـن  .)15 ،14 :13إذن،
ألَ َّن َج ِميـ َع األَ ْر ِض الَّ ِتـي أَن َ
يدعـو هللا أبـرام إلـى أ ْن «يمشـي» على هذه األرض كنوع ِمـن امتالكه لها« .ق ُِم ا ْم ِ
ـش ِفي األَ ْر ِض
طُولَ َهـا َو َع ْرضَ َهـا ،ألَنِّي ل ََـك أُ ْع ِطي َهـا» (التكوين .)17 :13
بكل وضوح أنَّـه ،بوصفه هللا ،يعطيها ألبـرام .إنَّها هديَّـة وعط َّية على
الـرب ِّ
ومـع ذلـك ،يب ِّيـن ُّ
سـبيل النعمـة ،وعلـى أبـرام امتالكهـا باإليمـان ،اإليمـان الـذي يـؤ ِّدي إلـى الطاعـة .إ َّن عمل هللا
كل مـا وعـد هللا أبرا َم بـه هنا (انظـر التكويـن .)17 – 14 :13
وحـده هـو الـذي سـيحقِّق َّ

كيـف يمكننـا أنْ نتعلَّـم أنْ نكـون لطفـاء وكريميـن مـع اآلخريـن ،ح َّتـى عندمـا ال
يكونـون هـم لطفـاء وكرمـاء معنـا؟

األربعاء



 4أ َّيار (مايو)

ال ِحلف البابلي



خصوصا أنَّها تدور مباشرة بعد
اقرأ التكوين  .17 – 1 :14ما الذي يم ِّيز هذه الحرب،
ً
القصة عن أبرام؟
الحديث عن عط َّية أرض الموعد التي ُقدِّ مت ألبرام؟ ماذا تعلِّمنا هذه َّ

ذه هـي الحـرب األولـى التي يـرد ذكرها فـي الكتاب المقـ َّدس (التكويـن  .)2 :14إ َّن تحالف
أربعـة جيـوش ِمـن بلاد مـا بيـن النهريـن وبالد فـارس ضـ َّد التحالف اآلخـر المك َّون ِمن خمسـة
جيـوش كنعانيـة ،بمـا فـي ذلـك ملوك سـدوم وعمـورة (التكويـن  ،)8 :14يشـير إلى صـراع كبير
(التكويـن  .)9 :14يعـود سـبب هـذه العملية العسـكرية إلـى حقيقة أ َّن الشـعوب الكنعانية قد
القصة
تمـ َّردت علـى البابلييـن المتسـلِّطين عليهـا (التكويـن  .)5 ،4 :14على الرغم ِمـن أ َّن هذه َّ
تشـير إلـى صـراع تاريخـي محـ َّدد ،لكـ َّن توقيت هـذه الحـرب «العالميـة» ،بعد إهـداء هللا أرض
خاصة.
الميعـاد ألبـرام ،يعطـي هذا الحـدث أه ِّمية روحيـة َّ
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تشـير مشـاركة العديـد ِمن شـعوب دولـة كنعان إلـى أ َّن القضية المطروحة فـي هذا الصراع
كانـت تتعلَّـق بالسـيادة علـى األرض .و ِمن المفارقات أ ْن يكون معسـكر أبـرام – الطرف المعني
حقًّـا بهـذا الصـراع علـى اعتبـار أنَّـه المالـك الحقيقي الوحيـد لألرض – هـو الق َّوة الوحيـدة التي
األقل فـي البداية.
بقيـت خـارج الصـراع ،على ِّ
إ َّن السـبب وراء وقـوف أبـرام علـى الحيـاد هـو أ َّن امتلاك أرض الموعـد ،بالنسـبة ألبرام ،لم
يحـدث ِمـن خلال قـ َّوة السلاح أو ِمـن خلال حكمـة االسـتراتيجيات السياسـية .كانـت مملكة
أبـرام هبـة ِمـن هللا .السـبب الوحيـد وراء تد ُّخل أبـرام هو مصير ابـن أخيه لوط ،الذي ت َّم أسـره
أثناء المعـارك (التكوين .)13 ،12 :14
«أمـا إبراهيـم الـذي كان يقيـم عنـد بلوطـات ممـرا فـي سلام فقـد علم مـن أحـد الهاربين
مـن الحـرب بقصـة المعركـة والكارثـة التي حلت بابـن أخيه .لم يكـن إبراهيم يحقـد على لوط
بسـبب نكرانـه لفضلـه عليـه ،فاسـتيقظت كل عواطـف محبتـه نحـوه وعـزم على إنقـاذه ،فكان
أول مـا فعلـه أنـه طلـب أن يعـرف مشـورة هللا ،ومـن ثـم تأهـب للحـرب» (روح النبـوة ،اآلبـاء
واألنبيـاء ،صفحة .)112
لكـ َّن أبـرام ال يواجـه التحالـف بأكملـه .يهاجم أبـرام فقط المعسـكر الذي احتُجِـز فيه لوط
فـي مـا كان يُفتـ َرض أنَّـه عمليـة كومانـدوز سـريعة وهادئـة .يت ُّم إنقـاذ لوط ومعه ملك سـدوم.
وهكـذا ،أظهـر رجـل هللا األميـن هـذا أيضً ـا شـجاعة وصبـ ًرا عظيميـن .ال َّ
شـك أ َّن تأثيـره تعاظـم
أي نـوع ِمـن الرجـال كان إبـرام ،وتعلَّمـوا المزيـد عـن هللا الذي كان
فـي المنطقـة ،ورأى النـاس َّ
أبـرام يخدمه.

مـا نـوع التأثيـر الـذي تتركـه أفعالنـا علـى اآلخرين؟ مـا نوع الرسـالة التي نرسـلها عن
إيماننـا ِمن خلال تص ُّرفاتنا؟

الخميس



 5أ َّيار (مايو)

ُعشْ ر ملكي صادق



اقـرأ التكويـن  24 – 18 :14والعبرانييـن َ .10 – 1 :7مـن هـو ملكـي صـادق؟ لمـاذا قـدَّ م
أبـرام العشـور لهـذا الكاهـن الـذي يبدو أنَّـه ظهر ِمـن العدم؟

إ َّن الظهور المفاجئ لملكي صادق الغامض لم ِ
يأت في غير محلِّه .بعد أ ْن ق َّدم الملوك الكنعانيون
الشكر ألبرام ،يق ِّدم هو اآلن الشكر لهذا الكاهن ،وهو شكر أظهره أبرام بأ ْن دفع له عشوره.
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يأتي ملكي صادق ِمن مدينة ساليم ،التي تعني «السالم» ،وهذه رسالة مناسبة بعد
اضطرابات الحرب .إ َّن كلمة «صادق» في االسم المركَّب (ملكي صادق) ،والتي تشير إلى ال ِب ّر،
تظهر على النقيض ِمن اسم ملك سدوم ،با َرع والذي يعني («في الش ّر») ،وملك عمورة ،بِرشاع
(«في الفساد») ،وهذه قد تكون ألقاب لِما كانا يمثِّالنه ِمن صفات (التكوين .)2 :14
يظهر ملكي صادق بعد أن انعكس مسار العنف والش ّر الذي يمثِّله الملوك الكنعانيون
اآلخرون .يحتوي هذا المقطع أيضً ا على أ َّول إشارة في الكتاب المقَّدس إلى كلمة «كاهن»
(التكوين  .)18 :14إ َّن ارتباط ملكي صادق بـ «هللا العلي» (التكوين  ،)18 :14والذي يدعوه أبرام
بأنَّه إلهه (التكوين  ،)22 :14يشير بوضوح إلى أ َّن أبرام نظر إلى ملكي صادق على أنَّه كاهن
اإلله الذي كان أبرام يخدمه .ومع ذلك ،ال ينبغي الربط بين ملكي صادق والمسيح .لقد كان
ممث ًِّل هلل بين الناس في ذلك الوقت (راجِع تعليقات إلِن هوايت ،في «تفسير األدفنتست للكتاب
المق َّدس» –  ،The SDA Bible Commentaryم ،1 .صفحة .)1093 ،1092
يقـوم ملكـي صـادق بالفعل بمهـا ّم الكاهن ،حيث يقـ ِّدم «خب ًزا وخم ًرا» ،وهـذا االرتباط بين
الخبـز والخمـر يشـير غالبًـا إلـى اسـتخدام عصيـر العنب الطـازج (التثنيـة 13 :7؛  2أخبـار األيَّام
 ،)5 :31وهـو مـا يظهـر مـ َّرة أخـرى فـي سـياق تقديـم العشـور (التثنيـة  .)23 :14باإلضافـة إلى
ذلـك ،يقوم بمباركـة أبرام (التكويـن .)19 :14
ٍ
ـيء» (التكوين  )20 :14اسـتجاب ًة منه هلل
و ِمـن ناحيـة أخـرى ،أبرام «أَ ْعطَا ُه ُعشْ ـ ًرا ِمـ ْن ك ُِّل شَ ْ
الخالـقَ « ،مالِ ِ
السـ َما َو ِ
ات َواألَ ْر ِض» (التكويـن  .)19 :14يل ِّمـح هـذا العنـوان إلـى مق ِّدمة رواية
ـك َّ
الكل .وهكذا
الخلـق فـي (التكويـن  ،)1 :1حيث تعني عبارة «السـماوات واألرض» المجمـوع أو ّ
كل شـيء (العبرانيين
يُف َهـم تقديـم العشـور علـى أنَّـه تعبير عـن االمتنـان للخالق الـذي يملـك َّ
6 – 2 :7؛ قـارِن مـع التكوين .)22 :28
و ِمـن المفارقـة أ َّن المؤمـن ال يفهـم العشـور علـى أنَّهـا عطيَّة تُقـ َّدم هلل ،بل علـى أنَّها عطيَّة
كل شـيء ِمن األسـاس.
ِمـن هللا ،وذلـك أل َّن هللا هـو الـذي يعطينا َّ

لمـاذا تُ َعدُّ ممارسـة إرجاع العشـور مؤشِّ ـ ًرا قويًّا علـى اإليمان ،وكذلك ً
عملا يؤ ِّدي إلى
بنـاء إيمان عظيم؟

الجمعة



 6أ َّيار (مايو)

لمزيـد مـن الـدرس :اقرأ مـا كتبته إلِـن هوايت تحـت عنـوان «إبراهيم فـي كنعان»،
ِمـن كتـاب «اآلبـاء واألنبياء» ،صفحـة .136 – 134
«ينبغـي لكنيسـة المسـيح أ ْن تكـون بَ َركـة ،وينبغـي أن ينـال أعضاؤهـا ال َبركـة إذ يباركـون
كل العالَـم ،لـم يكـن فقـط لكـي يجلعهـم
غيرهـم .إ َّن غـرض هللا ِمـن اختيـاره شـع ًبا ِمـن بيـن ِّ
الرب
أبنـاءه وبناتـه ،بـل لكـي يمنـح العالَـم ِمن خاللهـم فوائد االسـتنارة اإللهيـة .فعندما اختـار ُّ
الخـاص ،بـل ليصيـر واسـطة
إبراهيـم ،لـم يكـن الغـرض ِمـن ذلـك مجـ َّرد أ ْن يصيـر خليـل هللا
ّ
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الخاصـة التـي قصـد هللا أ ْن يمنحهـا لألمـم .كان يُنتظَـر منـه أ ْن يكـون نـو ًرا وسـط
لالمتيـازات
ّ
الظلمـة األخالقيـة السـائدة فـي محيطـه.
والحـق ،ال يعنـي ذلـك فقـط أنَّـه يمنحهـم عط َّيـة الحيـاة
«حينمـا يبـارك هللا أبنائـه بالنـور
ّ
األبديـة ،ولكـ َّن المحيطيـن بهم يمكنهـم أيضً ا أن يسـتنيروا روح ًّيا …(أنتم ملـح األرض) .وعندما
يجعـل هللا أوالده ِمل ًحـا ،فـإ َّن هـذا ال يكـون فقط لكي يحافظوا على أنفسـهم ،بـل ليكونوا وكالء
في الحفـاظ علـى اآلخرين.
هـل تتألَّقـون كالحجـارة الحيَّـة فـي بنـاء هللا؟  ...لـن تكـون لدينـا الديانـة الحقَّة مـا لم يكن
كل صفقـة تجاريـة .ينبغـي أ ْن تكون القداسـة العملية منسـوجة في
لهـا قـ َّوة التأثيـر علينـا فـي ِّ
عمـل حياتنـا .وينبغـي أ ْن تكـون نعمـة المسـيح المغ ِّيـرة فـي قلوبنـا .نحـن بحاجـة إلـى مقدار
أقـل ِمـن الـذات وإلى المزيد ِمن يسـوع» – إلـن ج .هوايت ،ريفليكتنغ كرايسـت ،صفحة .205
ِّ

أسئلة للنقاش:
 .1فـي ضـوء َب َركـة إبراهيـم« ،أُ َبـا ِركَكَ … َوتَكُونَ َب َركَـ ًة» (التكويـن  ،)2 :12ما معنى

أنْ تكـون ُمبـا َركًا؟ كيـف يمكننـا ،كأشـخاص يخدمون اإلله نفسـه الـذي خدمه أبرام،
أنْ نكـون بَركـة لآلخرين؟
 .2مـا الخطـأ فـي نصـف الكذبـة التـي قالهـا إبراهيـم بخصـوص زوجته غير الشـقيقة؟
أ ُّيهمـا أسـوأ ،الكـذب أو قـول بعض الحقيقة بينما مـا يزال ذلك ،في الوقت نفسـه ،كذ ًبا
ِمن الناحيـة العملية؟

 .3اقـرأ مـ َّرة أخـرى اسـتجابة أبـرام لعـرض ملـك سـدوم فـي (التكويـن .)23 – 21 :14
لمـاذا اسـتجاب بتلـك الطريقة؟ وما هو الـدرس ال ُمه ِّم الذي يمكـن أنْ نتعلَّمه ِمن هذه
القصـة؟ أ َمـا كان ألبـرام مـا سـيب َّرر تص ُّرفـه فـي حال قـ َّرر أنْ يقبـل ما عرضه عليـه الملك؟
َّ
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