الدرس الثامن

*  20 – 14أ َّيار (مايو)



ال َو ْع ُد

الس ْبت بَ ْع َد الظُّ ْهر
َّ

المراجع األسبوعية :التكوين  ،22العبرانيين  ،17 :11الالويين  ،21 :18يوح َّنا 1 :1
–  ،3رومية  ،8 – 6 :5التكوين  ،25 – 23رومية .12 – 1 :4
يم ِفي ك ُِّل شَ ْي ٍء»
يم َوتَ َقدَّ َم ِفي األَ َّي ِامَ .و َبا َركَ ال َّر ُّب إِ ْب َرا ِه َ
آية الحفظَ « :وشَ اخَ إِ ْب َرا ِه ُ
(التكوين .)1 :24

أخيـ ًرا أنجبـت سـاراي ،كمـا وعـد هللا ،ابنـاً إلبراهيـم «فـي شـيخوخته» (التكويـن ،)2 :21
قصـة إبراهيـم لـم تنتـ ِه بعـد ،وقـد
وسـ ّمى الطفـل إسـحاق (انظـر التكويـن  .)5 – 1 :21لكـ َّن َّ
وصلـت إلـى ذروتهـا عندمـا أخـذ ابنه إلـى جبـل ال ُموريَّـا لتقديمه كذبيحـة .ومع ذلـك ،فقد ت َّم
اسـتبدال إسـحاق بكبـش (التكويـن  ،)13 :22م َّمـا ُّ
يـدل على التـزام هللا بمباركة األمـم ِمن خالل
نسـل إبراهيـم (التكويـن  .)18 ،17 :22وهـذا النسـل ،بالطبـع ،كان يسـوع (أعمـال الرسـل :13
القصـة المذهلـة (وال ُمز ِعجة
 .)23وبالتالـي ،يتـ ُّم الكشـف المزيـد عـن خطَّـة الخالص فـي هذه َّ
ِمـن بعـض النواحي).
وأيَّـا كانـت الـدروس الروحيـة العميقـة هنـا ،ال بـ َّد أ َّن عائلـة إبراهيـم قـد اهتـ َّزت بسـببها،
وبقـي مسـتقبل إبراهيـم غيـر واضـح .ماتت سـارة مباشـرة بعـد الذبيحة فـي ال ُموريَّـا (التكوين
وظـل إسـحاق أعزبًا.
َّ ،)23
ثـ َّم يأخـذ إبراهيـم زمـام المبـادرة للتأكُّد ِمن أ َّن المسـتقبل «الصحيح» سـوف يتبعـه .يرت ِّب
زواج ابنـه ِمـن رفقـة (التكويـن  ،)24وابنـه ينجـب ولديـن (التكويـن  ،)23– 21 :25ويتـز َّوج
إبراهيـم نفسـه ِمـن قطـورة ،التـي سـتنجب لـه العديد ِمـن البنيـن (التكويـن  .)6 – 1 :25خالل
هـذا األسـبوع سـوف نتبـع إبراهيـم حتَّى نهايـة حياتـه (التكويـن .)11– 7 :25
* نرجو التع ُّمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  21أ َّيار (مايو).
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األحد



 15أ َّيار (مايو)

جبل ال ُموريَّا

اقـرأ التكويـن  12 – 1 :22والعبرانييـن  .17 :11مـا الـذي كان يعنيـه هـذا االمتحـان؟ مـا
هـي الـدروس الروحيـة التـي تأتـي ِمن هـذه الحادثـة المذهلة؟





لقـد أصبـح اإلصحـاح ِ 22مـن سـفر التكوين قطعة كالسـيكية فـي األدب العالمـي ،ولم يُلهم
فقـط العديـد ِمـن الفالسـفة والف َّنانيـن ،بـل علمـاء الالهـوت أيضً ـا .ومـع ذلـك ،يصعـب فهـم
معنـى االمتحـان اإللهـي .كانـت تلك الوص َّيـة اإللهية تتناقض مـع التحريم الـذي ورد في الكتاب
المقـ َّدس فـي وقـت الحـق ،والـذي َحـ َّر َم الذبائـح البشـرية (الالوييـن  ،)21 :18وبالتأكيـد بـدا
امتحانًـا مخالفًـا لوعـد هللا بعهـد أبـدي ِمن خلال إسـحاق (التكويـن .)5 :15
إذن ،ماذا كان القصد ِمن دعوة هللا له ليقوم بهذا الفعل؟ لماذا يت ُّم امتحانه بامتحان شديد كهذا؟
إ َّن المفهـوم الكتابـي لــ «االمتحـان» (والـذي يعنـي بالعبريـة )nissah ،يشـمل فكرتيـن
متعارضتيـن .إنَّـه يشـير إلـى فكـرة الدينونـة ،أي الحكـم ِمـن أجل معرفـة ما في قلب الشـخص
الـذي يتـ ُّم اختبـاره (التثنيـة 2 :8؛ قـارِن مـع التكويـن  .)12 :22ولكـ َّن هـذا المفهوم يقـ ِّدم أيضً ا
تأكيـدات نعمـة هللا بالنيابـة مـن أجـل ال ُمج َّربيـن (الخـروج .)20 – 18 :20
فـي هـذه الحالـة ،يقـوده إيمانـه باهلل إلـى درجة يخاطـر فيها بفقدان «مسـتقبله» (نسـله).
وبالرغـم ِمـن ذلـك ،وألنَّـه يثق في هللا ،فإنَّه سـيفعل ما يطلبـه هللا مهما كان ذلـك صعب الفهم.
وعلـى أيَّـة حـال ،مـا هـو اإليمـان إ ْن لم يكـن الثقة في مـا ال نراه أو فـي ما ال نفهمـه بالكامل؟
باإلضافـة إلـى ذلـك ،ال يتعلَّـق اإليمـان الكتابـي كثي ًرا بقدرتنا علـى العطـاء هلل والتضحية ِمن
أجلـه – علـى الرغـم ِمـن أ َّن هـذا بلا ٍّ
شـك لـه دوره (روميـة  – )1 :12بـل يتعلَّـق بقدرتنـا على
الوثـوق بـاهلل والحصـول علـى نعمتـه بينما نفهم مـدى عدم اسـتحقاقنا.
كل ما قـام بـه إبراهيم،
وقـد تـ َّم التأكيـد علـى هـذه الحقيقـة فـي مـا حدث بعـد ذلـك .إ َّن َّ
وأنشـطته العديـدة المت ِّحمسـة ،ورحلتـه المؤلمـة مـع ابنـه ،وحتَّـى اسـتعداده للطاعـة وتقديم
الـرب نفسـه قـد أمـ َّده
أفضـل مـا لديـه ،مهمـا كان ذلـك مفيـ ًدا ،لـم يكـن لينقـذه .لمـاذا؟ أل َّن ّ
بكبـش للذبيحـة المقصـودة ،والتـي أشـارت بدورهـا إلـى يسـوع ،رجائـه الوحيـد فـي الخالص.
وبالتالـي ،ال بـ َّد أ ْن يكـون إبراهيـم قـد فهـم النعمة .ليسـت أعمالنـا التي نقوم بهـا ِمن أجل
هللا هـي التـي تخلِّصنـا ،ولكـ َّن الـذي يخلِّصنا هو ما يعملـه هللا ِمن أجلنا (أفسـس 8 :3؛ قارِن مع
روميـة  ،)33 :11ومهمـا ك َّنـا مثـل إبراهيـم ،فنحـن أيضً ا مدعـ ُّوون ألن نعمل ِمن أجـل هللا ،وهذا
تجسـده أعمـال إبراهيم بقوة (يعقـوب .)23 – 2 :2
مـا ِّ
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قصـة إبراهيـم وإسـحق على جبـل ال ُمور َّيـا فيما
مـا الـذي تقولـه لك بشـكل شـخصي َّ
يتعلَّـق بإيمانـك وكيـف يمكنـك أنْ تُظهره؟

االثنين



 16أ َّيار (مايو)

هللا ُيد ِّبر
التكوين  .18 ،14 ،8 :22كيف أوفى هللا بوعده بأنَّه سوف يد ِّبر؟ وما الذي د َّبره؟




عندمـا سـأل إسـحاق عـن الذبيحـة ،قـ َّدم إبراهيـم إجابـة مثيـرة لالهتمـام :هللا «يَـ َرى لَـ ُه
الْ َخـ ُر َ
وف لِلْ ُم ْح َرقَـ ِة» (التكويـن  .)8 :22ومـع ذلـك ،فـإ َّن الصيغـة اللفظيـة في العبريـة يمكن أن
تعنـي فـي الواقـع «هللا سـوف يدبِّـر أ ْن يكـون هو نفسـه َحمـل الذبيحـة» .يت ُّم اسـتخدام الفعل
«يَـ َرى» ( )yir’eh loبطريقـة يمكـن أن تعنـي «يقـ ِّدم نفسـه» (أو حرفيـاً« ،ينظـر إلى نفسـه»).
الـرب نفسـه ويدفع في
وبالتالـي ،فمـا نعرضـه هنـا هـو جوهر خطَّـة الخالص ،حيـث يتألَّم ُّ
نفسـه عقوبة خطايانا!

اقرأ يوح َّنا  3 – 1 :1ورومية  .8 – 6 :5كيف تساعدنا هذه اآليات على فهم ما حدث على
تم تصويره ُمسبقًا في الذبيحة ال ُمقدَّ مة هنا على جبل ال ُمور َّيا؟
الصليب ،وهو ما َّ




هنـاك ،علـى جبـل ال ُموريَّـا ،قبـل الصليـب بوقـت طويـل ،أشـار كبـش ال ُمحرقـة الـذي كان
ممسـكًا « ِفـي الْغَابَـ ِة ِب َق ْرنَيْـ ِه» (التكويـن  )13 :22إلـى يسـوع مباشـرة .وهـو «يُـرى» هنـا ،كمـا
أوضـح إبراهيـم الحقًـاِ « ،فـي َج َبـلِ الـ َّر ِّب يُ َرى» (التكوين  .)14 :22أشـار يسـوع نفسـه إلى كالم
إبراهيـم النبـوي هنـا ،حيـن قـال مـر ِّد ًدا مـا قالـه إبراهيم ِمـن قبـل« :أَبُوكُـ ْم إِبْ َرا ِهيـ ُم تَ َهل ََّـل ِبأَ ْن
يَـ َرى يَ ْو ِمـي فَـ َرأَى َوفَر َِح» (يوح َّنـا .)56 :8
«إن هللا لكـي يطبـع علـى عقـل إبراهيـم حقيقـة اإلنجيل ولكـي يختبر إيمانه أمـره أن يقدم
ابنـه ذبيحـة .إن اآلالم النفسـية الهائلـة التـي جـاز فيهـا فـي تلـك األيام المظلمـة ،أيـام التجربة
المخيفـة سـمح هللا بهـا لكـي يفهـم إبراهيم ،مـن واقع اختباره ،شـيئا عـن عظمـة الذبيحة التي
قدمهـا هللا غيـر المحـدود لفـداء اإلنسـان» (روح النبوة ،اآلبـاء واألنبيـاء ،صفحة .)128
62

كيـف يسـاعدنا مـا حـدث هنـا علـى فهم أفضـل لِما حـدث علـى الصليب ولِمـا عاناه
هللا ِمـن أجلنـا؟ مـاذا ينبغـي أنْ تكـون اسـتجابتنا على مـا ُع ِمل ِمـن أجلنا؟

الثالثاء



 17أ َّيار (مايو)

موت سارة
نقـرأ فـي (التكويـن  )23 :22خبـر والدة رفقـة ،الـذي يُنبئ مسـبقًا بالـزواج المسـتقبلي بين
إسـحق ورفقـة (التكويـن  .)24وبالمثـل ،فـإ َّن خبر موت سـارة ،زوجة إبراهيم ،ودفنهـا (التكوين
 )23ينبـئ مسـبقًا بزواجـه المسـتقبلي بقطورة (التكويـن .)4 – 1 :25




قصـة موت سـارة ودفنهـا في تحقيـق وعد هللا
اقـرأ التكويـن  .23مـا الـدور الـذي تلعبـه َّ
إلبراهيم؟

قصة ذبيحة إسحاق يمكن أن يشير إلى أنَّها ربَّما تكون
إ َّن ورود خبر موت سارة مباشرة بعد َّ
قد تأث َّرت بهذا الحادث الذي كاد أ ْن يكلِّفها حياة ابنها .بطريقة ما ،شاركت سارة زوجها أيضً ا
«االمتحان» ،تما ًما كما شاركته أسفاره وهفواته العرضية في اإليمان (التكوين .)13 – 11 :12
لـم تكـن سـارة تلـك المـرأة التي تلتـزم الصمت بشـأن األمـور ذات األه ِّمية أو التـي تزعجها
(قـارِن مـع التكويـن 5 – 3 :16؛ التكويـن 15 :18؛ التكوين  .)10 ،9 :21إ َّن غيابها وصمتها ،وحتّى
كل ذلـك يوضِّ ح عالقتهـا باألحداث أكثـر م َّما يوضِّ حه
توقيـت موتهـا بعـد هذا الحـدث الدراميُّ ،
حضورهـا المـا ّدي .وحقيقة أ َّن شـيخوخة سـارة قد ذُكرت فـي (التكوين  ،)1 :23فـي تجا ُوب مع
للقصة.
شـيخوخة إبراهيـم (التكويـن  ،)1 :24إنَّما ت ُظهر أه ِّميَّتها بالنسـبة َّ
فـي الواقـع ،كانت سـارة هـي المرأة الوحيـدة التي يذكر العهـد القديم سـنوات حياتها ،م َّما
ُّ
القصـة .والتركيـز على ضرورة شـراء مـكان لدفن سـارة (الذي
يـدل علـى مكانتهـا المركزيَّـة فـي َّ
يشـمل معظـم اإلصحـاح) ،بـدلً ِمـن التركيز على موتهـا ،إنَّما يُبـرِز ارتباطها بـأرض الموعد.
إ َّن الوصف الوارد سابقًا بأنَّها ماتت « ِفي أَ ْر ِض كَ ْن َعانَ» (التكوين  )2 :23يُؤكِّد على أ َّن موت
سارة كان راس ًخا في وعد هللا بامتالك األرض .كانت سارة أ َّول َمن مات ِمن بيت إبراهيم و ُدفن في
ِيب َونَز ٌِيل» (التكوين  ،)4 :23وجداله
أرض الموعد .إ َّن قلق إبراهيم على نفسه باعتبار أنَّه « َغر ٌ
بإصرار مع بني ِحثّ  ،يُظهران أ َّن إبراهيم لم يكن مهت ًّما فقط بالحصول على مكان للدفن؛ بل
كان مهت ًّما في المقام األول باالستقرار في األرض بشكل دائم.
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اقــرأ (التكويــن  .)6 :23مــا الــذي تخبرنــا بــه هــذه اآليــة عــن الســمعة التــي كانــت
إلبراهيــم؟ لمــاذا ُي َعــدُّ هــذا األمــر مه ًّمــا لفهــم الغــرض الــذي اس ـ ُتخ ِدم إبراهيــم
ألجــل إنجــازه؟

األربعاء
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زوجة إلسحاق
والقصتان ترتبط واحدتهما باألخرى.
قصة زواج إسحاق بعد موت سارة.
َّ
يروي التكوين َّ 24





اقـرأ التكويـن  .24لمـاذا كان إبراهيـم قلقًـا بشـدَّ ة ِمـن أن يتـز َّوج ابنـه ِمـن امـرأة ِمـن
الكنعانييـن؟

تما ًمـا كمـا أراد إبراهيـم الحصـول علـى األرض لكـي يدفن زوجته بسـبب وعـد هللا ألحفاده
بالحصـول علـى هـذه األرض ،يُ ِصـ ُّر اآلن علـى َّأل يسـتق َّر إسـحاق أيضً ـا خـارج أرض الموعـد
كل ِمـن تَ َو ُّجـه إسـحاق إلدخـال عروسـه إلـى خيمة
(التكويـن  .)7 :24باإلضافـة إلـى ذلـك ،فـإ َّن ًّ
ُ
سـارة ،واإلشـارة إلـى أ َّن رفقة قد ع َّزت إسـحاق «بَ ْع َد َمـ ْو ِت أ ِّم ِه» (التكويـن  ،)67 :24يَ ُدلّ ن على
مـوت سـارة ،وفـي هـذا تلميـح إلـى ألم إسـحاق علـى فقدانـه أ َّمه.
القصة مليئة بالصلوات والصلوات ال ُمستجابة ،وهي غن َّية بالدروس عن عناية هللا وح ِّريَّة
َّ
ِ
ِ
الس َما ِء َوإِل ِه األَ ْر ِض» (التكوين :24
ه
ل
إ
ب
ر
ِال
ب
«
أقسم
حيث
اهيم،
ر
إب
بصالة
تبدأ
وهي
اإلنسان.
َّ
َّ ِّ
كل شيء اعتراف باهلل على أنَّه الخالق (التكوين  ،1 :1التكوين :14
أول وقبل ِّ
 .)3هذه الصالة هي ً
 ،)19وما لذلك ِمن تأثير مباشر على والدة نسل إبراهيم ،وهذا يشمل المسيح نفسه.
الـرب الـذي نزل
تشـير عبـارة «ا َلـ َّر ُّب إِلـ ُه َّ
السـ َما ِء» َو « َمالَكَـ ُه» (التكويـن  )7 :24إلـى ملاك ّ
ِمـن السـماء لينقـذ إسـحاق ِمـن الذبـح (التكويـن  .)11 :22إ َّن هللا الـذي يسـيطر علـى الكـون،
الـرب الـذي تد َّخـل إلنقـاذ إسـحاق ،سـيقومان بـدور رئيسـي فـي مسـألة الـزواج هذه.
وملاك ّ
ولكـ َّن إبراهيـم يتـرك البـاب مفتو ًحـا أمـام احتمـال َّأل تسـتجيب المـرأة لدعـوة هللا .إ َّن هللا،
قـوي مقتدر ،ال يُجبر البشـر علـى طاعته .على الرغـم ِمن أ َّن خطَّـة هللا لِرفقة هي
بقـدر مـا هـو ٌّ
أ ْن تتبـع أليعـازرَّ ،إل أنَّهـا تحتفـظ بح ِّريَّـة االختيـار .وهـذا يعني أنَّـه كان ِمن الممكـن ألَّ ترغب
هـذه المـرأة فـي القـدوم ،وإذا لـم تكـن راغبة ،فلـن ت ُجبر علـى ِفعل ذلك.
وبالتالـي ،نـرى هنـا مثـالً آخر على السـ ّر العظيـم المتعلِّـق بحقيقة أ َّن هللا قد أعطانا كبشـر
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اإلرادة الحـ َّرة وح ِّريَّـة االختيـار ،وهـذه الح ِّريَّـة لـن يـدوس عليهـا( .إ ْن فعل ذلك ،لـن تكون تلك
إرادة ُحـ َّرة) .ومـع ذلـك ،وعلـى الرغـم ِمـن حقيقـة إرادة البشـر الحـ َّرة والعديـد ِمـن الخيـارات
الرهيبـة التـي يتَّخذهـا البشـر باالسـتناد إلـى هـذه اإلرادة ال ُحـ َّرة ،مـا يـزال بإمكاننـا أ ْن نثـق –
بطريقـة مـا أو بأخـرى – فـي أ َّن صلاح هللا ومح َّبتـه سـوف ينتصـران فـي نهايـة المطاف.

كل شـيء على الرغم
لمـاذا ِمـن ال ُمطمئـن للغايـة معرفـة أنَّ هللا مـا يـزال متحكّ ًما في ِّ
ِمـن أنَّ األشـياء ال تسـير جميعهـا بحسـب مشـيئته؟ كيـف تثبـت لنـا هـذه النقطـة
نبـوءات ِمثـل دانيـال  ،2علـى سـبيل المثال؟

الخميس
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زوجة إلبراهيم




اقـرأ (التكويـن  .)8 – 1 :25 – 67 :24مـا الـذي تعنيـه هـذه األحـداث األخيـرة في حياة
إبراهيم؟

بعـد مـوت سـارة تـز َّوج إبراهيـم مـ َّرة أخـرى .وهـو ،مثل إسـحاق ،وجد فـي زواجه عـزاء له
بعـد مـوت سـارة (التكويـن ِ .)67 :24مـن المؤكَّـد أ َّن ذكـرى سـارة بقيـت ح َّيـة فـي ذهـن أبينا
إبراهيـم ،كمـا بقيـت في ذهـن ابنه.
لكـ َّن هويَّـة زوجتـه الجديـدة تبقـى غيـر واضحـة .وحقيقـة أ َّن كاتـب السـفر يقـرن أبنـاء
قطـورة بأبنـاء هاجـر ،دون ذكـر اسـم قطـورة ،تشـير ،علـى أيَّـة حـال ،إلـى أ َّن قطـورة يمكـن
أ ْن تكـون هـي هاجـر كمـا يقتـرح البعـض .و ِمـن الجديـر بالذكـر أيضً ـا هـو أ َّن إبراهيـم يتص َّرف
تجـاه أبنـاء قطـورة بنفـس طريقـة تعاملـه مع ابـن هاجر :فهو يرسـلهم بعيـ ًدا لتج ُّنـب تأثيرهم
الروحـي ولوضـع تمييـز واضـح بيـن ابنـه ِمـن سـارة وأبنائـه اآلخريـن.
كما أنه أعطى إلسحاق «ك َُّل َما كَا َن لَ ُه» (التكوين  ،)5 :25بينما أعطى عطايا لبني السراري
(التكوين  .)6 :25قد يشير تصنيف «السراري» أيضً ا إلى أ َّن قطورة ،مثل هاجر ،كانت في مكانة
يفسر أيضً ا التلميح الخفي
السراري .هذا التعريف المحتمل لشخص َّية قطورة على أنَّها هاجر قد ِّ
إلى ذكرى سارة ليكون ذلك تمهي ًدا لزواجه ِمن قطورة التي هي هاجر.
المثيــر لالهتمــام هــو أ َّن اآليــات فــي (التكويــن  )18 – 12 ،4 – 1 :25تقـ ِّدم قائمــة بــاألوالد
الذيــن أنجبهــم إبراهيــم ِمــن قطــورة ،باإلضافــة إلــى قائمــة بــأوالد إســماعيل .ربَّمــا يكــون
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الغــرض ِمــن سلســلة النســب بعــد زواج إبراهيــم ِمــن قطــورة ،التــي أنجبــت لــه سـتَّة بنيــن،
مقابــل ابنيــه اآلخريــن (إســحاق وإســماعيل) ،هــو تقديــم دليــل فــوري علــى إتمــام وعــد هللا
بــأ ْن يكــون إبراهيــم أبًــا ألمــم كثيــرة.
تتعلَّـق سلسـلة النسـب الثانيـة بأحفـاد إسـماعيل ،الذيـن شـكَّلوا أيضً ـا  12قبيلة (قـارِن مع
التكويـن  ،)20 :17تما ًمـا مثلمـا حـدث الحقًـا مـع يعقـوب (التكويـن  .)26 – 22 :35ومـع ذلك،
فـإ َّن عهـد هللا سـيبقى بالطبـع محفوظًـا لنسـل إسـحاق (التكويـن  ،)21 :17وليـس إلسـماعيل،
وهـي نقطـة يوضِّ حهـا جيِّـ ًدا الكتـاب المق َّدس.
إ َّن الخبـر الـذي يذكـر مـوت إبراهيـم والـذي تـ َّم حشـره بيـن سلالتي األنسـاب (التكويـن
 )11 – 7 :25يشـهد أيضً ـا علـى بَركـة هللا .إنَّـه يكشـف إتمـام الوعـد إلبراهيم ،وهـو الوعد الذي
قطعـه هللا لـه قَبـل سـنوات عديدة بأ َّن إبراهيم سـيموت «بِشَ ـ ْي َب ٍة َصالِ َح ٍة» (التكويـن َ )15 :15و
«شَ ـ ْب َعا َن األيَّ ِام»(قـارن مـع جامعة .)3 :6
الـرب ُمخلِ ًصـا لوعـود النعمة التـي ق َّدمهـا لخادمـه األمين إبراهيـم ،الذي
فـي النهايـةَّ ،
ظـل ُّ
يُصـ َّور إيمانـه فـي الكتـاب المقـ َّدس علـى أنَّـه مثال عظيـم ،إ ْن لم يكـن أفضل مثال ،فـي العهد
القديـم ،علـى الخلاص باإليمـان (راجِع روميـة .)12 – 1 :4

الجمعة
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النبي غير العادي الذي يشارك هللا معه
لِ َمزِيد ِم ْن الدَّرس :بما أ َّن إبراهيم كان ذلك ّ
خططه (التكوين  ،)17 :18فقد دخل هللا في دائرة إبراهيم البشرية وشاركه ،إلى ح ٍّد ما ،خطَّة
الخالص ِمن خالل التضحية بابنه.
«كان إسـحاق صـورة البـن هللا ،الـذي قُـ ِّدم ذبيحـة عـن خطايـا العالَـم .أراد هللا أن يطبـع
الحق
علـى عقـل إبراهيـم إنجيـل الخلاص ال ُمقـ َّدم لإلنسـان .ولكـي يقـوم بذلـك وليجعل ذلـك ّ
حقيقـة بالنسـبة لـه وكذلـك لكـي يمتحن إيمانـه ،طلب منه أ ْن يقتل حبيبه إسـحاق .كل األسـى
والعـذاب الـذي تح َّملـه إبراهيـم خلال تلـك التجربـة المظلمـة والمخيفـة كان بغـرض التأثيـر
الخاصة
بعمـق علـى فهمـه لخطَّـة فـداء اإلنسـان السـاقط .لقد جعلـه يفهم ِمن خلال تجربتـه
َّ
كل وصـف إنـكا ُر الذات ِمـن جانب هللا الالمتناهـي في بذل ابنه للمـوت ألجل إنقاذ
كيـف فـاق َّ
أي عـذاب عقلي
اإلنسـان ِمـن الهلاك المطلـق .بالنسـبة إلبراهيـم ،لم يكـن باإلمـكان أ ْن يكون ُّ
مسـاويًا لذلـك العـذاب الـذي تح َّمله حينمـا أطاع األمر اإللهـي بالتضحية بابنـه» – .إلِن هوايت،
شـهادات للكنيسـة ،م ،3 .صفحـة .369
«كان إبراهيـم قـد بلـغ مرحلـة الشـيخوخة ،وكان ينتظر المـوت ،ومع ذلك بقـي عليه عمل
واحـد يعملـه ألجـل ضمـان إتمـام الوعد لنسـله مـن بعده .كان إسـحاق هـو الشـخص المعين
مـن هللا ليأخـذ مـكان أبيـه ،ويكـون حافظاً لشـريعة هللا ،وأبـا للشـعب المختار .ولكنـه لم يكن
قـد تـزوج بعـد ،وكان سـكان كنعـان يتعبدون لألصنام ،وقد حـ ّرم هللا على شـعبه التزاوج معهم،
إذ كان يعلـم أن مثـل ذلـك الـزواج سـيقود شـعبه إلـى االرتـداد .وكان ذلـك الشـيخ يخشـى أن
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تؤثـر فـي ابنـه المؤثـرات المفسـدة التـي تكتنفـه مـن كل صـوب  ....وكان إبراهيـم يعتقـد أن
اختيـار زوجـة البنـه أمـر فـي غايـة األهميـة ،وكان يتـوق إلـى تزويجه بفتـاة ال تبعـده عن هللا
 ....وإذ كان إسـحاق واثقـا بحكمـة أبيـه ومحبتـه ارتضـى أن يسـلم األمـر إليـه ،وكان مؤمنا بأن
هللا نفسـه سـيكون هـو المرشـد فـي اختيـار الزوجـة المطلوبـة» (روح النبـوة ،اآلبـاء واألنبيـاء،
صفحـة .)146 ،145

أسئلة للنقاش
 .1تكلَّـم فـي الصـف عن اسـتعداد إبراهيـم للتضحية بإسـحاق .حـاو ِْل أنْ تتخ َّيل نوع
القصة،
القصـة .ما الذي تجـده مدهشً ـا للغاية في هـذه َّ
اإليمـان الـذي تكشـفه هـذه َّ
ولكـن في نفـس الوقت يدعـو للقلق؟

 .2مـاذا عـن اإلرادة الحـ َّرة؟ لمـاذا ال يكـون هنـاك معنـى إليماننـا دون أنْ تكون تلك
اإلرادة حقيقـة واقعـة؟ مـا هـي األمثلـة الموجـودة فـي الكتـاب المقدَّ س عـن اإلرادة
الحـ َّرة وكيـف تتحقَّـق إرادة هللا فـي النهايـة علـى الرغـم ِمـن الخيـارات الخاطئة التي
ي َّتخذها البشـر؟
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