الدرس ال َّتاسع

 *  27 – 21أ َّيار(مايو)

يعقوب البديل

الس ْبت َب ْع َد الظُّ ْهر
َّ

المراجـع األسـبوعية :التكويـن  ،34 – 21 :25التكويـن  ،22 – 10 :28التكويـن :11
 ،9 – 1التكويـن  ،30 – 1 :29التكويـن .32 – 25 :30
ـن! أَخَـ َذ بَكُو ِريَّ ِتي،
ُـوبَ ،ف َقدْ تَ َع َّق َب ِنـي اآلنَ َم َّرتَ ْي ِ
ـي يَ ْعق َ
آيـة الحفـظ« :أَالَ إِنَّ ْاسـ َمهُ ُد ِع َ
ـم َق َ
ـال« :أَ َمـا أَبْ َق ْي َت لِـي بَ َركَ ًة؟» (التكويـن .)36 :27
َو ُهـ َو َذا اآلنَ َقـدْ أَخَـ َذ بَ َركَ ِتـي» .ثُ َّ
يمكننـا أن نفهـم اآلن التاريـخ العائلـي المسـتمر إلسـحاق ،الطفـل المعجزة والسـلف األ َّول
القصـة لـم تبـدأ بشـكل ج ِّيـد .سـوف تتجلَّـى الشـخصية المعيبـة البنـه
للنسـل الموعـود .لكـ َّن َّ
الحق في البكوريـة (التكويـن  ،)34 – 27 :25وبالتالي
يعقـوب فـي التنافـس بيـن األخوين علـى ِّ
حـق الحصـول علـى بَ َركة إسـحاق (التكويـن .)27
علـى ِّ
وبمـا أ َّن يعقـوب يخـدع أبـاه ويسـرق ال َب َركـة ِمن أخيـه األكبر ،سـيتع َّين عليه الفـرار للنجاة
بحياتـه .وفـي المنفـى يواجهـه هللا فـي بيـت إيـل (التكويـن  .)22 – 10 :28و ِمـن ذلـك الحيـن
فبدل ِمـن أ ْن يُعطى يعقـوب راحيل
فصاعـ ًدا ،سـيختبر يعقـوب المخـادع بعـض الخداع بنفسـهً .
التـي أحبَّهـا (التكويـن  ،)29سـتُعطى لـه ليئـة ،االبنة الكبـرى ،وسـيكون عليه أن يعمل  14سـنة
ليحصـل علـى زوجتيه.
ومـع ذلـك ،سـيختبر يعقـوب أيضً ـا بَ َركـة هللا ،ألنَّـه سـيكون لـه فـي المنفـى اثنا عشـر ول ًدا،
وسـيزيد هللا ثروته.
القصـة ،يمكننـا أ ْن نـرى كيـف يفـي هللا بوعـود
وبالتالـي ،أيًّـا يكـن مـا قـد نـراه فـي هـذه َّ
بغـض النظـر عـن عـدد المـ َّرات التـي يفشـل فيهـا شـعبه.
عهـده ،بطريقـة أو بأخـرىِّ ،
* نرجو التع ُّمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  28أ َّيار (مايو).
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األحد



 22أ َّيار (مايو)

يعقوب وعيسو
اقـرأ التكويـن  .34 – 21 :25قـارِن بيـن شـخص َّيتي يعقـوب وعيسـو .أيَّـة صفـات جعلت
يعقـوب مسـتحقًّا ل َب َركة إسـحاق؟



نفهـم أنَّـه منـذ أ ْن كان يعقـوب وعيسـو فـي بطـن أ ِّمهمـا ،كان يختلف واحدهمـا عن اآلخر
وكانـا يتصارعـان فيمـا بينهمـا .بينمـا يوصـف عيسـو بأنَّـه ص َّيـاد قوي يشـتغل في الحقـل ،يُنظر
إلـى يعقـوب علـى أنَّـه شـخص «لطيـف» يجلـس فـي الخيمـة ويتأ َّمـل .الكلمـة العبريَّـة ،tam
المتر َجمـة إلـى العرب َّيـة «كامـل» ،هي الفعل نفسـه ال ُمسـتعمل لوصف أيُّوب ونـوح ،وتُرجمت
إلـى «كامـل» بالنسـبة أليُّـوب (أيُّـوب  )20 :8وإلـى «با ّر» بالنسـبة إلى نـوح (التكويـن .)9 :6
إ َّن هـذا االختلاف فـي الطبـاع يصبـح أكثـر وضو ًحا في وقـت الحق ِمـن حياتهمـا (التكوين
 .)5 :28 – 1 :27عندمـا يعـود عيسـو إلـى المنـزل ُمتع ًبـا وجائ ًعا ،يطبخ له يعقـوب العدس .كان
عيسـو يعتبـر التمتُّـع الفـوري والجسـدي بالطعـام «الْيَـ ْو َم» (التكويـن  )31 :25أكثـر أه ِّميَّة ِمن
البَ َركـة المسـتقبلية المرتبطـة ببكوريَّته (قـارِن مع العبرانييـن .)17 ،16 :12
«إن المواعيـد التـي أعطيـت إلبراهيـم وتثبتـت البنـه تمسـك بهـا إسـحاق ورفقـة كالغـرض
األسـمى ألشـواقهما وآمالهمـا ،وكان يعقـوب وعيسـو عالميـن بهـذه المواعيـد ،وقـد تعلمـا أن
يعتبـرا البكوريـة أمـرا فـي غاية األهميـة ،إذ أنها لم تكن تشـمل امتالك الثروة األرضية فحسـب،
بـل أيضـا السـمو والتفـوق الروحـي ،فالـذي يحصل عليهـا يكون كاهـن عائلته ،ومن نسـله يأتي
فـادي العالـم» (روح النبـوة ،اآلبـاء واألنبيـاء ،صفحة .)152
أ َّمـا بالنسـبة ليعقـوب ،خالفًـا ألخيـه ،فالـذي كان يعنيـه هـو األه ِّميـة الروحيـة لل َب َركـة فـي
المسـتقبل .ومـع ذلـك ،يقـوم يعقوب الحقًـا ،بتحريض ِمـن والدته (انظـر التكويـن  ،)27بخداع
حتى أنَّه يسـتخدم اسـم «الـ َّر َّب إِل َه َـك» (التكويـن  )20 :27في
يعقـوب والـده عل ًنـا وعـن عمـد َّ
ارتـكاب هـذا الخـداع .إنَّـه يقـوم بهذا الخداع السـ ِّيئ على الرغـم ِمن معرفة يعقـوب بأنَّه خداع
ألجـل غـرض ج ِّيد.
كانـت النتائـج مأسـاوية ،حيـث أضافـت طبقـات جديـدة بأكملهـا ِمـن االختلال الوظيفـي
والتفـكُّك إلـى عائلـة مختلَّـة بالفعـل.

كان يعقـوب يرغـب فـي الحصـول علـى شـيء ج ّيـد ،شـيء لـه قيمـة ،وهذا مـا يدعو
(خصوصـا عنـد مقارنـة هـذا األمـر بسـلوك أخيـه) .وبالرغـم ِمن ذلـك ،فقد
لإلعجـاب
ً
اسـتخدم الخـداع واألكاذيـب للحصـول عليـه .كيـف يمكننـا تج ُّنـب الوقـوع فـي فـخ
مشـابه يجعلنـا نعمـل الشـ ّر لكـي يأتـي منـه «الخير»؟
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االثنين



 23أ َّيار (مايو)

ُسلَّم يعقوب

بمجـ َّرد أ ْن يعلـم عيسـو بـأ َّن يعقـوب نـال بَ َركة أبيـه ،يدرك أ َّن أخـاه قد خدعـه وأخذ مكانه
(التكويـن  ،)36 :27ويطلـب أ ْن يقتلـه (التكويـن  .)42 :27تشـعر رفقة بالقلـق وتحاول أ ْن تمنع
وقـوع هـذه الجريمـة التي ِمن شـأنها أ ْن تسـ ِّبب مـوت ابنيها كليهمـا (التكويـن  .)45 :27لذلك،
وبدعـم ِمـن إسـحاق (التكويـن  ،)5 :28تُشَ ـ ِّجع يعقـوب علـى الفرار إلـى عائلتهـا (التكوين :27
 .)43وفـي طريقـه إلـى المنفـى ،تقابَـل يعقـوب مع هللا فـي حلم في مـكان سـ ُيطلق عليه فيما
بعـد بيت إيـل« ،بيـت هللا» ،وهناك نَـذ َر نَذ ًرا.





اقـرأ التكويـن  .22 – 10 :28قـارِن مـع (التكويـن  .)9 – 1 :11كيـف تختلـف بيـت ايـل
عـن بابـل؟ مـا هـو الـدرس الـذي نتعلَّمـه عـن عالقتنا بـاهلل ِمن تجربـة يعقـوب في بيت
ايـل بالمقارنـة مـع مـا حدث فـي بابل؟

فـي هـذا الحلـم يـرى يعقـوب ُسـلَّ ًما عجيبـة متَّصلـة بـاهلل .يُسـتخ َدم الفعـل العبري نفسـه،
الـرب الذي كان
 ،natsavلإلشـارة إلـى ّ
السـلَّم التـي كانـت « َم ْن ُصوبَـةٌ» (التكويـن  )12 :28وإلـى ِّ
الرب.
واقفًـا عليهـا (التكويـن  ،)13 :28كمـا لـو كانـت السـلَّم هـي نفسـها ُّ
للسـلَّم عالقـة بمحاولـة بابـل الوصـول إلى السـماء .وكمـا كان الحال مع بـرج بابل ،تصل
إ َّن ُّ
السـلَّم إلـى «بـاب السـماء» .لكـن فـي حين أ َّن بـرج بابل يمثِّل الجهد البشـري للصعـود إلى هللا
ُّ
ِ
والوصـول إليـه ،تؤكِّـد ُسـلَّم بيـت إيـل علـى أ َّن الوصول إلـى هللا ال يمكـن تحقيقـه َّإل من خالل
قـدوم هللا إلينـا ،وليس ِمـن خالل جهودنا نحن ال َبشـر.
أ َّمـا «ال َح َجـر» الـذي وضـع عليـه يعقـوب رأسـه ورأى حلمـه ،يُصبـح رمـ ًزا لــ «بيـت إيـل»،
«بيـت هللا» (التكويـن 17 :28؛ قـارِن مـع التكويـن  ،)22 :28والتي تشـير إلى الهيـكل وال َمقدس
ومركـز النشـاط اإللهـي ألجـل خالص البشـريَّة.
ومـع ذلـك ،فـإ َّن يعقـوب ال يقتصـر علـى المعانـي الروحيـة والباطنيـة للتعبيـر عـن عبادته
وإحساسـه بالرهبـة م َّمـا حـدث لـه ،بمعنـى أنَّـه أراد أ ْن يسـتجيب بشـكل ملمـوس وخارجـي.
وهكـذا ،قـ َّرر أ ْن «يُعشِّ ـر» هلل ،ال لكـي يحصـل علـى بَركة هللا ولكن كاسـتجابة امتنـان على عطية
هللا التـي أُعطيـت لـه بالفعـل .نـرى هنـا مـ َّرة أخـرى فكـرة العشـور قبـل فتـرة طويلة ِمـن قيام
األ َّمة اإلسـرائيلية.
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اقـرأ مـ َّرة أخـرى التكويـن  .11 :28تؤخـذ «العشـور» ِمن «ك ُّل َمـا تُ ْع ِطي ِنـي» (التكوين
 .)22 :28مـا هـي النقطـة المه َّمـة التـي ينبغي أنْ نسـتخلصها م َّما يقولـه يعقوب هنا
عـن ال ُعشـر وع َّما يكون العشـر؟

الثالثاء



 24أ َّيار (مايو)

ال ُمخا ِدع مخدوع

اقـرأ التكويـن  .30 – 1 :29كيـف ولمـاذا يسـمح هللا بالخـداع الذي قام بـه البان؟ ما هي
الـدروس التـي تعلَّمها يعقوب؟





أ َّول ما يراه يعقوب عندما يصل إلى وجهته هو حجر ،وربَّما يكون ذلك إشارة إلى حجر بيت
إيل ،م َّما ُّ
يدل على حضور هللا (التكوين  .)19 ،18 :28هذا الحجر هو الذي سيق ِّدم في النهاية
الفرصة لكي يبدأ يعقوب بالتواصل مع راحيل .عندما سمع يعقوب ِمن الرعاة القائمين على
حراستهم بأ َّن راحيل أتت مع غنمها لتسقي قطيعها ،دف َع الرعاة إلى دحرجة الحجر .وعندما
رفضوا ،أتيحت ليعقوب الفرصة لكي يفعل ذلك بمفرده ويق ِّدم نفسه لراحيل (التكوين .)11 :29
كان ر ّد فعـل راحيـل هـو الركـض إلـى عائلتها .هـذا االتِّصـال األ َّول بين يعقـوب وراحيل كان
ُـوب َر ِ
يـل» (التكويـن  )18 :29حتَّـى أ َّن السـنوات السـبع التـي عمـل فيها
اح َ
ـب يَ ْعق ُ
ُمث ِمـ ًرا« :أَ َح َّ
عنـد البـان مقابل راحيـل كانـت «كَأَيَّ ٍام قَلِيلَـ ٍة» (التكويـن .)20 :29
ومـع ذلـك ،بعـد مرور هذه السـنوات السـبع ،يُخ َدع يعقوب .فـي ليلة العـرس يجد يعقوب
أ َّن التـي فـي سـريره كانـت ليئـة ،األخـت األكبر ،وليسـت راحيل .البـان ،الذي اسـتفاد ِمن الهرج
والمـرج فـي حفـل الـزواج وانفعـال يعقـوب الشـديد وضعفـه ،تمكَّـن ِمـن تنفيذ هـذه الحيلة.
و ِمـن المثيـر لالهتمـام أ َّن يعقـوب يسـتخدم الجـذر نفسـه لكلمـة «يخـدع» (التكويـن )25 :29
الـذي اسـتخدمه إسـحاق لوصف سـلوك يعقوب تجـاه أبيه وأخيـه (التكويـن .)35 :27
ِ
الحـظ أ َّن التفكيـر نفسـه متض َّمـن أيضً ـا فـي ( lex talionisقانـون االنتقـام) « َع ْي ًنـا ِب َع ْيـنٍ ،
َو ِسـ ًّنا ب ِِسـ ٍّن» (الخـروج 24 :21؛ قـارِن مـع التكويـن  ،)6 :9والـذي يُجبـر الجانـي علـى التشـابه
مـع الضح َّيـةِ ،مـن حيـث أ َّن الجانـي يواجـه مـا فعلـه بالضح َّيـة .بطريقـة مماثلة ،إذن ،مـا فعله
يعقـوب بشـخص آخـر قـد فُ ِعل بـه اآلن.
يفهـم يعقـوب اآلن مـا الـذي يعنيـه أ ْن يقـع المـرء ضح َّيـة للخـداع .و ِمـن المفارقـات أ َّن
هللا يُعلِّـم يعقـوب عـن خداعـه ِمـن خلال خـداع البـان لـه .بالرغـم ِمـن أ َّن يعقـوب باعتبـاره
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« ُمخا ِد ًعـا» (التكويـن  – 12 :27الترجمـة المشـتركة) يعـرف ج ِّيـ ًدا مـا يعنيـه الخـداع ،إلَّ أنَّـه
يتفاجـأ عندمـا يكـون هـو ضح َّيـة للخداع .لذلـك يسـأل السـؤال «فَلِ َمـاذَا َخ َد ْعتَ ِنـي؟» (التكوين
 ،)25 :29م َّمـا ُّ
يـدل علـى أنَّـه يعلـم أ َّن الخـداع خطـأ.

علـى الرغـم ِمـن أنَّ يعقـوب كان ُمخاد َعـاَّ ،إل أنَّـه هـو نفسـه قـد ُخ ِدع .كيـف يمكننا
أنْ نتعلَّـم أنْ نثـق بـاهلل عندمـا ال نـرى «العدالة» تتحقَّـق ،أو عندما نـرى الناس الذين
يرتكبـون الشـ ّر يُفلِتـون ِمـن العقاب ،أو عندمـا نرى األبريـاء يُعانون؟

األربعاء



 25أ َّيار (مايو)

بَ َركات األسرة

كانـت السـنوات السـبع األخيـرة فـي المنفى بالنسـبة ليعقوب عبئًـا أثقل كاهلـه ،ومع ذلك
طفلا ِمن أصل
كانـت هـذه أيضً ـا أكثر السـنوات إثمـا ًرا وفائدة .سـيكون يعقوب أبًا ألحد عشـر ً
طفلا الذين سـوف يصيرون فيمـا بعد أجداد شـعب هللا.
االثنـي عشـر ً
قصـة يعقـوب (التكويـن  .)26 :35 – 19 :25وهـو
يشـكِّل هـذا القسـم نقطـة محوريـة فـي َّ
ـح َر ِح َم َها» ،في إشـارة إلـى ليئة (التكويـن  )31 :29وراحيل
يبـدأ وينتهـي بالعبـارة الرئيسـية «فَتَ َ
كل مـ َّرة تـرد فيهـا هـذه العبـارة يأتـي بعـد ذلـك ِذكـر لـوالدات ،وهـذا
(التكويـن  .)22 :30فـي ِّ
دليـل علـى أ َّن هـذه الـوالدات هـي نتيجـة عمـل هللا ال ُمعجزي.



اقرأ التكوين  .22 :30 – 31 :29كيف يمكننا اليوم أنْ نفهم معنى ما يحدث هنا؟

لقد فتح هللا رحم ليئة ،وأنجبت ابنها رأوبَين ،الذي يتض َّمن اسمه على فعل يعني «رأى» .وأل َّن
هللا «رأى» أ َّن يعقوب لم يح َّبها (التكوين  ،)31 :29أتى هذا الطفل ليع ِّوضها عن ألمها ومعاناتها.
باإلضافـة إلـى ذلـك ،أعطـت البنهـا الثانـي اسـم سـمعان ،الـذي يتض َّمـن فعـل السـمع ،أل َّن
«سـ ِم َع» عمـق آالمهـا وذلَّهـا ،ولذلـك تح َّنـن عليهـا وسـمع لها مثلما سـمع لهاجر فـي ضيقها
هللا َ
(التكويـن .)33 :29
«الرب
إ َّن ابـن ليئـة «سـمعان» يتوافـق أيضً ا مع اسـم ابـن هاجر «إسـماعيل» ،والذي يعنـي ّ
قـد سـمع» (راجِـع التكويـن  .)11 :16عندما أنجبت ليئـة ابنها األخير ،أطلقت عليه اسـم يهوذا،
والـذي يعنـي «التسـبيح» .لـم تعد ليئة تشـير إلـى آالمهـا أو حتَّى بَ َركاتهـا .إنَّها تركِّـز فقط على
هللا وتم ِّجـده على نعمته.
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الغريـب فـي األمـر أ َّن هللا لـم «يتذكَّـر» راحيـل ويفتـح رحمهـا إلَّ عندمـا تعجز ليئـة عن أ ْن
تلـد مـ َّرة أخـرى (التكويـن  .)22 :30كان علـى راحيل ،الزوجة المحبوبة ،أ ْن تنتظر سـبع سـنوات
بعـد زواجهـا ،و  14سـنة بعـد خطوبتها ليعقوب ،لكـي تنجب ابنها األ َّول (التكويـن 27 ،18 :29؛
قـارِن مـع التكويـن  .)25 :30وسـ َّمته «يوسـف» للداللة علـى أ َّن هللا قد نزع « َعـارِي … يَزِي ُدنِي
الـ َّر ُّب ابْ ًنـا آ َخـ َر» (التكويـن  .)24 ،23 :30مهمـا كانـت بعـض هـذه التص ُّرفـات خاطئـة ،كان هللا
يتغـاض عنهـا ،لكي يخلق أ َّمـة ِمن نسـل إبراهيم.
مـا يـزال قـاد ًرا علـى اسـتخدامها ،حتَّـى لو ل ْم
َ

القصـة أنَّ مقاصـد هللا سـتتحقَّق في السـماء وعلـى األرض،
بأيَّـة طُـرق تكشـف هـذه َّ
علـى الرغـم ِمـن نواقـص البشـر وأخطائهم؟

الخميس
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يعقوب ُيغا ِدر

إ َّن يعقـوب الـذي خـدع أبـاه وأخـاه ليحصـل على البكوريَّـة ،والذي سـرق البَ َركـة التي قصد
القصـة – بالرغـم ِمن ذلـك – مكتـوف األيدي
إسـحاق أ ْن يمنحهـا البنـه األكبـر ،بقـي فـي هـذه َّ
تجـاه البـان وخ َد َمـه بأمانـة .يعلـم يعقوب ج ِّيـ ًدا أنَّه قـد ُخ ِدع ِمـن حميه ،ومع ذلك فقد نسـي
األمـرِ .مـن الصعـب أ ْن نفهـم موقـف يعقوب السـلبي بالنظـر إلى مزاجـه .كان ِمـن الممكن أ ْن
بغض
يثـور ،أو علـى األقـل أ ْن يقـاوم البـان أو يفاوضـه .لك َّنـه لم يفعل .لقـد فعل ما طلبـه البان ِّ
النظـر عـن مـدى عدم عدالـة ذلك.
وبالرغـم ِمـن هـذا كلِّـه ،عنـد والدة يوسـف االبـن األ َّول لراحيـل ،وصـل يعقـوب أخيـ ًرا إلـى
السـنة الرابعـة عشـرة ِمـن «خدمتـه» عنـد البـان (التكويـن  ،)26 :30وهـو يفكِّـر اآلن فـي تـرك
البـان للعـودة إلـى أرض الميعـاد .لكـ َّن يعقـوب كان يشـعر بالقلـق بشـأن رعاية شـؤون «بيته»
(التكويـن .)30 :30




اقـرأ التكويـن  .32 – 25 :30مـا الـذي يحـدث هنـا؟ مـا نـوع التفكيـر الـذي يسـتخدمه
يعقـوب هنـا؟ كيـف اسـتجاب البـان؟

طويل ج ًّدا بالنسبة ليعقوب ،الذي كان قد غادر وطنه أ َّول األمر للعثور
كان األمر كلُّه منعطفًا ً
على زوجة .ربَّما لم يكن ينوي في األصل أن يبقى بعي ًدا عن بالده لفترة طويلة ،لك َّن األحداث
أبعدته لسنوات .حان الوقت اآلن للعودة إلى المنزل ،ويا لها ِمن عائلة سيرجع معها أيضً ا!
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ولكـ ْن ،لمـاذا لـم يتـرك يعقـوب البـان علـى الفـور؟ يقتـرح خضـوع يعقـوب بشـكل غيـر
طبيعـي أ َّن يعقـوب ِمـن الممكـن أ ْن يكـون قـد تغ َّيـر؛ لقـد فهـم درس اإليمـان .وهـذا يعني أ َّن
يعقـوب انتظـر إشـارة هللا للذهـاب .يقـ ِّرر يعقـوب االنتقـال فقـط عندمـا يكلِّمـه هللا.
يعلـن هللا ذاتـه ليعقـوب علـى أنَّـه «إِلـ ُه بَ ْي ِ
يـل›› ،ويأمـر يعقـوب بمغـادرة منـزل البان
ـت إِ َ
والعـودة إلـى «أَ ْر ِض ِميلاَ ِد َك» (التكويـن  )13 :31مسـتخد ًما الكلمـات نفسـها التـي دعـا هللا بها
أبـرام ليغـادر «أَ ْر ِض َـك» (التكويـن .)1 :12
واألمـر اآلخـر الـذي سـاعده على أ ْن يـرى أ َّن الوقت قد حـان للذهاب هو تصـ ُّرف أبناء البان
والبان نفسـه (راجِع التكوين .)2 ،1 :31
«لقـد كان يعقـوب يرغـب فـي الرحيـل عـن قريبـه الماكر هذا منـذ وقت طويل لـوال خوفه
مـن مالقـاة عيسـو ،واآلن هـو يحـس أن الخطـر سـيأتيه مـن ناحيـة أوالد البـان الذيـن إذ كانـوا
ينظـرون إلـى ثروتـه علـى أنهـا ملـكاً لهـم فربمـا فكروا فـي اغتصابهـا منـه» (روح النبـوة ،اآلباء
واألنبيـاء ،صفحـة .)165 ،164
وهكـذا ،أخـذ عائلتـه وممتلكاتـه وغـادر ،وبذلـك تبـدأ مرحلـة أخـرى فـي الملحمـة الكبرى
لشـعب العهـد الـذي أقامه هللا.

الجمعة



 27أ َّيار (مايو)

لِ َمزِيـد ِمـ ْن الـدَّ رس :لقد اختـار هللا يعقوب ال أل َّن يعقـوب كان مسـتحقًّا لذلك ،ولكن
بسـبب نعمـة هللا .ومـع ذلـك ،عمل يعقـوب بج ٍّد في محاولتـه أ ْن يكون مسـتحقًّا للنعمة ،وهذا
بحـ ِّد ذاتـه تناقـض .لـو اسـتحقَّها ،لَمـا كانـت نعمـة ،بل سـيكون ذلك ِمـن األعمال (انظـر رومية
 ،)5 – 1 :4وهـو مـا يتعـارض مـع اإلنجيل .في وقـت الحق فقط بدأ يعقوب يـدرك أه ِّم َّية نعمة
الرب .تتض َّمـن تجربة يعقوب
هللا ومـا يعنيـه أ ْن يثـق فـي هللا ويحيا باإليمـان ويعتمد كلِّ ًّيا علـى ِّ
درسـا مه ًّمـا للشـخص الطمـوح :ال تجتهد في الترويج لنفسـك على حسـاب اآلخرين.
ً
الحـق فـي البكوريّـة ِمن خلال الخـداع ،لك َّنه وجد نفسـه
ينـال
أن
فـي
يعقـوب
َّـر
ك
ف
«لقـد
ّ
وكل شـيء ،وكان هنـاك هاربًـا
كل شـيء ،عالقتـه بـاهلل ،ووطنـهَّ ،
ُمح َبطًـا .كان يعتقـد أنَّـه خسـر َّ
ُمحبَطًـا .لكـ ْن مـاذا فعـل هللا؟ نظـر إليـه وهـو فـي حالـة ميـؤوس منهـا ،ورأى خيبة أملـه ،ورأى
فـي ذلـك مـا َّدة ِمـن شـأنها أ ْن تُرجِـع المجـد إلـى هللا .وما لـم يكد هللا يـرى حالة يعقـوب حتَّى
كل
السـلَّم الغامضـة التي تمثِّل يسـوع المسـيح .وفي ذلك نرى اإلنسـان الـذي فقد َّ
عـرض عليـه ُ
ات ِّصـال بـاهلل ،وينظـر إليـه إلـه السـماء ويقبـل بأ ْن يـردم المسـيح ال ُه َّوة التـي أحدثتهـا الخطيئة.
ربَّمـا ك َّنـا سـننظر ونقـول ،أنـا أشـتاق إلى السـماء ،ولكـ ْن كيـف يمكنني الوصـول إليهـا؟ ال أرى
بـأي حا ٍل ِمـن األحوال .وهذا مـا اعتقده يعقـوب ،وهكذا أظهر لـه هللا رؤية
ً
سـبيل ألقـوم بذلـك ِّ
السـلَّم ،وهذه السـلَّم تربط األرض بالسـماء ،وتربط األرض بيسـوع المسـيح .يمكن لإلنسـان أ ْن
يتسـلَّق تلـك السـلَّم ،أل َّن قاعدتهـا تسـتق ُّر علـى األرض ويصـل أعالهـا إلـى السـماء» (تعليقـات
إلِـن هوايـت ،في «تفسـير األدفنتسـت السـبتيين للكتـاب المقـ َّدس» ،مجلد  ،1صفحـة .)1095
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أسئلة للنقاش:
الخاصـة بالشـخصيات التاليـة (إسـحاق ،رفقـة،
 .1انظـر إلـى الصفـات الشـخصية
َّ

يعقـوب ،عيسـو ،البـان ،راحيـل ،وليئـة) فـي بعـض هـذه القصـص الـوارد ِذكْرهـا فـي
كل األكاذيـب والخـداع .مـاذا يعلِّمنـا هـذا األمـر عـن
التاريـخ المقـدَّ س .انظـر إلـى ِّ
الطبيعـة البشـرية بشـكل عـام وعـن نعمـة هللا؟
قصـة يعقـوب ،مـا الدليـل الـذي يمكـن أنْ نجـده والـذي يشـير إلـى أنَّ
 .2إذ تقـرأ َّ
أخالقـه قـد نضجـت ونمـت مـع مـرور الوقـت؟

 . 3بأيَّـة طـرق قـد نتعـ َّرض ،نحـن كأدفنتسـت سـبتيين ،إلـى خطـر أنْ يكـون لدينـا
سـلوك مثل سـلوك عيسـو تجـاه حقِّه فـي البكوريَّة؟ بمعنـى ،كيف يمكننـا التأكُّد ِمن
كل النور الـذي أعطانـا إ َّياه هللا؟
بحـب وتقديـر مـع ِّ
أنَّنـا ال نتو َّقـف أبـدً ا عـن أنْ نتعامـل ٍّ











75

