الدرس العارش

 *  28أ َّيار (مايو) –  3حزيران (يونيو)

يعقوب  -إسرائيل

الس ْبت َب ْع َد الظُّ ْهر
َّ

المراجـع األسـبوعية :التكويـن 31 – 22 :32؛ هوشـع 4 ،3 :12؛ إرميـا 7 – 5 :30؛
التكويـن 33؛ التكويـن .29 :35 – 30 :34
ُوب بَ ْل إِ ْس َرائِ َيل ،ألَنَّكَ َجاهَدْ َت َم َع
آية الحفظَ « :فق ََال« :الَ يُدْ َعى ْاس ُمكَ ِفي َما بَ ْعدُ يَ ْعق َ
ِ
اس َو َقدَ ْر َت»» (التكوين .)28 :32
هللا َوال َّن ِ

قصـة عائلـة يعقـوب ،بمـا فيهـا ِمـن خير وشـ ّر .ومع ذلـكِ ،من خلال هذا كلِّـه ،يت ُّم
تسـتم ُّر َّ
الكشـف عـن يـد هللا وإخالصه لوعـود عهده.
دراسـة هـذا األسـبوع تتبـع المزيـد عـن يعقـوب ،واآلن بعـد أ ْن ترك البـان وعاد إلـى أرضه،
كان عليـه أن يواجـه عيسـو الـذي وقـع ضحيَّـة غـدر يعقوب .مـاذا سـيفعل به اآلن أخـوه الذي
تعـ َّرض لظلم شـديد؟
الرب إلـه آبائه
لحسـن حـ ّظ يعقـوب ،بينمـا كان يشـعر بالخـوف م َّما سـيأتي عليه ،ظهـر له ِّ
مـ َّرة أخـرى فـي حادثـة م َّهدت لِما سـ ُيعرف الحقًا باسـم «وقت ضيـق يعقوب» (انظـر إرميا :30
 .)7 – 5وفـي تلـك الليلـة ،يعقـوب ،البديـل ،أصبـح «إسـرائيل» ،وكان ذلـك اسـ ًما جديـ ًدا لبداية
جديـدة ،بدايـة سـتؤدي في النهاية إلى تأسـيس أ َّمة ُسـ ِّميت باسـمه.
قصـة اآلبـاء وعائالتهـم فـي الكتـاب
بعبـارة أخـرى ،علـى الرغـم ِمـن ِّ
كل مـا يحـدث ،تُـروى َّ
المقـ َّدس لكـي ت ُظهِـر أ َّن هللا أميـن فـي الوفـاء بوعـوده ،وأنَّـه سـيفعل ذلـك علـى الرغـم ِمن أ َّن
كل مـا فـي وسـعهم إليقـاف إتمـام تلـك الوعود.
الـذي يبـدو أحيانًـا هـو أ َّن شـعبه يفعلـون َّ
* نرجو التع ُّمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  4حزيران (يونيو).
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األحد



 29أ َّيار (مايو)

المصارعة مع هللا
بعـد أن انتقـل يعقـوب وتـرك البـان ،سـرعان مـا حصل يعقـوب علـى تجربة أخـرى مع هللا.
وإذ كان يعلـم أ َّن أخـاه عيسـو كان قاد ًمـا للقائـه ومعه أيضً ا «أَ ْربَ ُع ِمئَ ِة َر ُجـل» (التكوين .)6 :32
«ص ِغيـ ٌر أَنَا َعـ ْن َج ِميـعِ أَلْطَا ِف َـك َو َج ِميعِ
الـرب بحـرارة ،مـع أنَّه أقـ َّر بالقـول َ
صلَّـى يعقـوب إلـى ِّ
ـت إِلَـى َع ْب ِـد َك» (التكويـن  .)10 :32بالفعـل لقـد بـدأ يعقـوب يفهم بشـكل
األَ َمانَـ ِة الَّ ِتـي َص َن ْع َ
أفضـل ما هـي النعمة.
الرب؟
وكيف استجاب ُّ




القصة ال ُمذهلة؟
اقرأ التكوين َ 31 – 22 :32وهوشع  .4 ،3 :12ما المغزى الروحي لهذه َّ

يشـعر يعقـوب بالحـزن والضيـق ،وهـذا أمـر مفهـوم ،بسـبب مـا كان يحـدث .وبعـد أ ْن قام
بمـا فـي وسـعه لحمايـة أسـرته ،نصـب خيامه لقضاء تلـك الليلة .وبعـد ذلك يفاجئـه هجوم ِمن
خاصة ،م َّما يسـتدعي
ِقبـل «إِن َْسـان» (التكويـن  .)24 :32يمكـن أن يكون لهذا المصطلح دالالت َّ
الحضـور اإللهـي (راجِـع إشـعياء  .)3 :53وقـد اسـتخدمه دانيـال لإلشـارة إلـى الكاهن السـماوي
يس ُج ْن ِد
ميخائيـل (دانيـال )5 :10؛ وكانـت تلك أيضً ا الكلمة التي اسـتخدمها يشـوع لوصـف « َرئِ ُ
بالرب يهوه نفسـه (يشـوع .)15 – 13 :5
ال َّر ِّب» ،الذي يسـ ِّميه يشـوع ّ
فـي الواقـع ،ال بـ َّد أ ْن يكـون قـد اتَّضـح ليعقـوب في وسـط تلـك المصارعة أنَّـه كان يتصارع
مـع هللا نفسـه ،حيث كشـفت ذلك كلماتـه« ،الَ أُطْلِق َُك إِ ْن لَ ْم تُ َبا ِركْ ِنـي» (التكوين  .)26 :32ومع
تمسـكه القـوي بـاهلل ورفضـه التخلِّـي عنـه ،يكشـفان أيضً ـا عـن رغبته الشـديدة في
ذلـك ،فـإ َّن ُّ
الحصـول علـى الغفـران وأ ْن تكـون أموره صحيحة مـع ربِّه.
«إن خطـأ يعقـوب الـذي قـاده إلـى ارتـكاب الخطية فـي حصوله علـى البكوريـة عن طريق
الخـداع ظهـر واضحـا أمامـه .فـي ذلـك الحين لم يصـدق مواعيـد هللا ،ولكنه حاول بمسـاعيه أن
يحقـق لنفسـه مـا كان هللا يريـد أن يتممـه له فـي وقته وبطريقتـه الخاصة» (روح النبـوة ،اآلباء
واألنبيـاء ،صفحة .)170
والدليـل علـى أنَّـه قـد نـال المغفـرة هـو تغييـر اسـمه ِمـن اسـم يذكِّـره بخطيئته إلى اسـم
ُـوب [أي البديل] بَ ْل إِ ْسـ َرائِ َيل،
يحتفـل بانتصـاره .قـال الملاك« ،الَ يُ ْد َعى ْاسـ ُم َك ِفي َمـا بَ ْع ُد يَ ْعق َ
ألَن ََّـك َجا َهـدْتَ َمـ َع ِ
هللا َوال َّن ِ
ـاس َوقَ َد ْرتَ » (التكويـن .)28 :32
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الخاصـة فيمـا يتعلَّـق بالجهـاد مـع هللا؟ مـاذا يعنـي أن نقـوم بذلك؟
مـا هـي خبرتـك َّ
هـم فـي بعـض األحيـان أنْ يكـون لدينـا هـذا النـوع ِمـن التجارب؟
ولمـاذا ِمـن ال ُم ِّ

االثنين



 30أ َّيار (مايو)

لقاء األَخَو َين

ِمـن فنيئيـل ،الـذي يعنـي «وجـه هللا» (راجِـع التكويـن  ،)30 :32المـكان الـذي شَ ـهِد فيـه
يعقـوب هـذه التجربـة مـع هللا ،ينتقـل اآلن للقـاء أخيـه .بعـد مـرور  20سـنة علـى االنفصـال،
رآه يعقـوب قاد ًمـا ومعـه َ 400رجـل (التكويـن  .)1 :33شـعر يعقـوب بالقلق ،لذلك ج َّهز نفسـه
لـكل مـا قـد يحدث.
وعائلتـه ِّ




اقـرأ التكويـن  .33مـا العالقـة بيـن اختبـار يعقـوب حيـن رأى وجـه هللا فـي فنيئيـل
واختبـاره حيـن رأى وجـه أخيـه؟ مـا الـذي يوحـي به هـذا االرتباط فيمـا يتعلَّـق بعالقتنا
بـاهلل وعالقتنـا بــ «إخوتنـا» أيَّـاً كان هـؤالء؟

ينحنـي يعقـوب سـبع م َّرات أمـام أخيه (التكويـن  )3 :33الذي يناديه يعقـوب م َّرات عديدة
بكلمة «سـ ِّيدي» (التكوين  )15 ،13 ،8 :33ويع ِّرف عن نفسـه بأنَّه عبده (التكوين  5 :33؛ قارِن
مـع التكويـن  .)20 ، 18 ، 4 :32وال ُملفـت للنظر هو أ َّن الم َّرات السـبعة التي سـجد فيها يعقوب
تُحاكـي بَـركات أبيـه السـبعة (التكويـن )29 – 27 :27؛ وباإلضافـة إلى ذلك ،عندمـا ينحني ،فإنَّه
يتصـ َّرف بالتحديـد علـى عكس بَ َركة أبيهَ « ،وت َْسـ ُج ْد [تنحني] ل ََك قَبَائِ ُـل» (التكوين .)29 :27
يبـدو األمـر كمـا لـو أ َّن يعقوب كان ينوي تسـديد دين أخيـه وإرجاع ال َبركة التي سـرقها منه
لـكل التوقُّعـات ،ركـض إليـه
(راجـع التكويـن  .)11 :33عندمـا رأى عيسـو يعقـوب أخـاه ،خالفًـا ِّ
وبـدل ِمـن أ ْن يقتله« ،قَ َّبلَـ ُهَ ،وبَ َك َيـا» (التكوين .)4 :33
ً
ـت َو ْج َه َـك كَ َمـا يُـ َرى َو ْجـ ُه ِ
هللا» (التكويـن :33
الحقًـا ،صـ َّرح يعقـوب لعيسـو بالقـولَ « :رأَيْ ُ
 .)10والسـبب فـي تصريـح يعقـوب االسـتثنائي هـو فهمه لحقيقة أ َّن عيسـو قد غفر لـه .الفعل
«رضيـت» (التكويـن  )10 :33هـو مصطلـح الهوتـي
العبرانـي (راتسـا –  )ratsahال ُمتر َجـم إلـى
َ
ِ
يشـير إلـى أيَّـة ذبيحـة « َم ْرضيَّـة» أو «مقبولـة» مـن هللا ،والتـي تعنـي ضمنـاً الغفـران اإللهـي
(الالوييـن  ،27 :22عامـوس .)22 :5
إ َّن اختبـار يعقـوب لغفـران هللا فـي فنيئيـل ،حيـث رأى وجـه هللا ،يتكـ َّرر اآلن فـي اختبـاره
لمغفـرة أخيـه لـه ،والتـي يشـير إليهـا كمـا لو أنَّـه رأى فيهـا وجه هللا .لقـد عاش يعقـوب فنيئيل
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آخـر ،حيـث أعـ َّده فنيئيـل األ َّول ليعبـر في الثانـي .لقد ُغ ِفر ليعقـوب ِمن ِق َبل أخيـه و ِمن هللا .ال
بـ َّد أنَّـه قـد فهـم اآلن بالفعـل مـا تعنيـه النعمة ،أكثـر م َّمـا كان يفهمنها ِمـن قَبل.

ما الذي تعلَّم َته عن النعمة حين غفر لك اآلخرون (باإلضافة إلى غفران هللا لك)؟

الثالثاء



 31أ َّيار (مايو)

التعدي على دينة
ِّ
واآلن بعـد أ ْن تصالـح يعقـوب مـع أخيـه ،يريـد أ ْن يسـتق َّر فـي أرض كنعـان بسلام .وقـد
اسـتُ ِ
خدمت فـي وصـف رحلتـه كلمـة «سـالِم» (التكويـن  )18 :33أل َّول م َّرة ،وهي كلمة مشـتقَّة
ِمـن كلمـة شـالوم والتـي تعني «سلام».
بعـد أن اشـترى قطعـة أرض ِمـن السـكَّان (التكويـن  ،)19 :33أقام مذب ًحا هنـاك ،وهو بذلك
كل ذبيحة كانـت ت ُرفـع ،كان يحدث
الـرب .مقابـل ّ
أظهـر إيمانـه وإدراكـه لمـدى اعتمـاده علـى ِّ
عمـل ِمن أعمـال العبادة.
وبالرغـم ِمـن ذلـك ،يتعـ َّرض يعقـوب إسـرائيل ،أل َّول مـ َّرة فـي حياتـه ،لمشـكالت إقامته في
تلـك األرض .ومثلمـا فعـل إسـحاق في جرار مـع أبيمالك (التكويـن  ،)33 – 1 :26يحاول يعقوب
حـل توافقي مـع الكنعانيين.
إيجـاد ّ



اقرأ التكوين  .34ما الذي حدث وأفسد خطَّته الهادفة إلى التعايش السلمي؟

قصة هذه الحادثة الدنيئة الضوء على غموض الشخص َّيات وأفعالها .شكيم الشهواني،
ت ُسلِّط َّ
الذي ينتهك عرض دينة ،يُوصف أيضً ا بأنَّه ُم ِح ّب وصادق تجاه دينة ،ويريد أ ْن يحاول التعويض
الخاصة بالختان.
ع َّما فعله ،حتَّى أنَّه كان على استعداد للخضوع لطقوس العهد
َّ
فـي هذه األثناء ،شـمعون والوي ،اللذان يق ِّدمان نفسـيهما على أنَّهمـا ُحماة هللا والمدافعين
عـن وصايـاه ويقاومـان التزاوج مـع الكنعانيين (الالوييـن  ،)29 :19يلجأان إلـى الكذب والخداع
(التكويـن  ،)13 :34وكانـا علـى اسـتعداد للقتـل والنهـب (التكويـن  .)27 – 25 :34لـم تكـن
أفعالهمـا شـنيعة فقـط (لمـاذا ال يعاقبـان فقـط الرجـل الوحيد الذي قـام بذلك الفعـل؟) ،ولكن
كان ِمـن الممكـن أ ْن تسـ ِّبب العديد ِمـن المتاعب.
أ َّمـا يعقـوب فهـو يهتـ ُّم فقـط بالسلام .عندمـا وصلـه خبـر اغتصـاب ابنتـه ،لـم يقـل شـيئًا
(التكويـن  .)5 :34ولكـن ،بعـد أ ْن سـمع بمـا فعلـه ابنـاه ،وبَّخهمـا عالنيـة بسـبب مـا كان ِمـن
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اي ِع ْنـ َد ُسـكَّانِ األَ ْر ِض الْ َك ْن َعانِ ِّيي َن
الممكـن أ ْن يتبـع ذلـك ِمن أحـداث« :كَ َّد ْرت ُ َمانِـي ِبتَ ْكرِي ِه ُك َما إِيَّ َ
يـل .فَ َي ْجتَ ِم ُعـو َن َعل ََّي َويَضْ ِربُونَ ِنـي ،فَأَبِي ُد أَنَا َوبَ ْي ِتـي» (التكوين .)30 :34
َوالْ ِف ِر ِزيِّيـ َنَ ،وأَنَـا نَفَـ ٌر قَلِ ٌ

نـرى فـي هـذه القصـص مـرا ًرا وتكـرا ًرا ّ
الغـش والخـداع ،كمـا نـرى أعمـال اللطـف
والنعمـة .مـاذا يخبرنـا هـذا األمـر عـن الطبيعـة البشـرية؟

األربعاء



 1حزيران (يونيو)

الوثنية السائدة
اقـرأ التكويـن  .15 :35 – 30 :34مـا هـي الـدروس التـي يمكـن أنْ نتعلَّمهـا ،م َّمـا حدث
هنـا ،عـن العبـادة الحقَّة؟




علـى الفـور بعـد شـكوى يعقـوب ِمن تعـ ُّرض سلامه مـع الكنعانييـن للخطـر (التكوين :34
 ،)30وبعـد توبيـخ ابنيـه (التكويـن  ،)31 :34اسـتعجل هللا يعقـوب فـي مغادرة شـكيم والعودة
الـرب بأنَّـه بمجـ َّرد وصوله إلى
إلـى بيـت إيـل ِمـن أجـل تجديـد عهـده .في الواقـع ،لقـد أخبره ُّ
هنـاك ،سـيكون ِمـن الضـروري أ ْن يبني هنـاك مذب ًحا.
فـي هـذه األثنـاء ،كان أ َّول مـا سـ َّجله الوحـي المقـ َّدس بعـد صـدور هـذا األمـر ِمـن هللا هو
طلـب يعقـوب ِمـن شـعبه أ ْن يُبعـدوا عنهم األصنـام الكنعانية التـي كانت قد أُ ِخـذَت أثناء نهب
مدينـة شـكيم واآللهـة المنزليـة التي كانت قد سـرقتها راحيل (التكويـن  .)32 ،19 :31وكان هذا
كلّـه أيضً ـا يحمـل أه ِّم َّية حاسـمة بالنسـبة لفكـرة العهد مع هللا.
وقـد تـ َّم االحتفـاظ بهـذه األصنـام ،وربَّما كانـت تُع َبد على الرغـم ِمن التزام يعقـوب بعبادة
هللا .لـم يكـن ت َـ ْر ُك يعقوب لشـكيم كاف ًيا لكـي يهرب ِمن التأثيـر الكنعاني .كان علـى يعقوب أ ْن
يتخلَّـص ِمـن األصنـام ِمن داخـل المخيَّم وفي قلوب شـعبه.
إ َّن عمليَّة التوبة تتك َّون ِمن أكثر ِمن مج َّرد االنتقال بالجسد ِمن مكان إلى آخر ،أو االنتقال
ِمن كنيسة إلى أخرى .األه ُّم ِمن ذلك هو أ ْن نسعى بنعمة هللا لتطهير قلوبنا ِمن عبادة األصنام،
أي شيء تقري ًبا.
بصرف النظر عن المكان الذي نعيش فيه ،ألنَّه يمكننا أ ْن نصنع أصنا ًما ِمن ِّ
عندمـا أطـاع يعقـوب هللا وتصـ َّرف بحسـب وص َّيتـه ،تد َّخـل هللا أخيـ ًرا ووقـع « َخـ ْو ُف ِ
هللا»
(التكويـن  )5 :35علـى جميـع َمـن كانـوا حولـه ،ولم يجرؤوا علـى مهاجمة يعقـوب .عندئذ كان
يعقـوب علـى اسـتعداد للعبـادة « ُهـ َو َو َج ِميـ ُع الْقَـ ْو ِم ال َِّذي َن َم َعـ ُه» (التكوين  ،)6 :35م َّما يشـير
إلـى اسـتعادة وحدة األسـرة .يسـ ِّمي يعقـوب هذا المكان باسـم إيل بيت إيل ،تذكيـ ًرا له بحلمه
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بالسـلَّم فـي إشـارة إلـى اسـتعادة الصلـة بيـن السـماء واألرض ،فـذاك االت ِّصـال الذي قـد انقطع
لبعـض الوقـت ،هـا هـو اآلن يرجع ِمـن جديد.
بـدل ِمن التركيز علـى المكان
فـي هـذه المـ َّرة هنـاك المزيـد ِمـن التركيز على إلـه بيت إيل ً
نفسـه .وهـذه المالحظـة الشـخصية يـر ُّن صداهـا مـ َّرة أخـرى عندمـا يذكِّـر هللا يعقـوب باسـمه
«إِ ْسـ َرائِيل» (التكويـن  ،)10 :35وبالوعـد المـزدوج الـذي تتض َّمنه هـذه البَركـة .إ َّن بَركة يعقوب
تعنـي ،فـي المقـام األ َّول ،الخصوبـة ونشـر النسـل المسـياني ووالدة أمـم كثيـرة (التكويـن :35
)11؛ وهـو يشـير ،فـي المقـام الثانـي ،إلى أرض الموعـد (التكويـن .)12 :35

بأيَّـة طـرق خف َّيـة يمكـن لعبـادة األصنـام أنْ تجـد طريقهـا إلـى قلوبنـا؟ ومـا الـذي
يمكننـا أن نفعلـه تجـاه ذلـك؟

الخميس
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موت راحيل
اقـرأ (التكويـن  .)29 – 15 :35مـا هـي المشـكالت األخـرى التـي واجههـا يعقـوب داخل
أسـرته المفكَّكة؟




حالمـا غـادر يعقـوب بيـت إيـل ،جـرت ثالثة حـوادث مترابطـة م َّيـزت المرحلـة األخيرة في
رحلتـه نحـو أرض الموعـد :والدة ابـن آخـر لـه؛ مـوت راحيـل؛ واضطجـاع رأوبيـن ،ابـن يعقوب
البكـر ِمـن ليئـة ،مـع ُسـ ِّريَّة يعقـوب .على الرغـم ِمـن أ َّن النص ال يذكـر لماذا فعل ذلك الشـاب
شـيئًا شـ ِّري ًرا للغايـة كهذا األمـرَّ ،إل أنَّه ِمن الممكـن أ ْن يكون قد أراد بطريقـة أو بأخرى تدنيس
والدة ابـن يعقـوب األخيـر وإهانـة ذكـرى راحيل .نحن ببسـاطة ال نعرف السـبب.
ترتبـط والدة ابـن يعقـوب األخيـر ببيـت لحـم (التكويـن  ،)19 :35التـي تقـع داخـل حـدود
أرض الموعـد .وبالتالـي كانـت هـذه الـوالدة أ َّول تحقيـق لوعـد هللا فيمـا يتعلَّـق بمسـتقبل
إسـرائيل .تخاطـب القابلـة راحيـل على نحـو نبوي مسـتخدمة الكلمات نفسـها التي اسـتخدمها
هللا لطمأنـة إبراهيـم« :الَ تَ َخا ِفـي» (التكويـن  ،17 :35قـارِن مـع التكويـن .)1 :15
وال ُمال َحـظ هـو أ َّن االسـم الـذي أعطتـه راحيـل المحتضـرة البنهـا ،حيـث سـ َّمته بـن أونـي،
والـذي يعنـي «ابـن حزني» للداللـة على ألمها ،قـام يعقوب بتغييـره إلى بنياميـن ،بمعنى «ابن
وكل مـا قال هللا
يمينـي» ،ربَّمـا لإلشـارة إلـى ات ِّجـاه الجنـوب تعبيـ ًرا عـن أملـه فـي أرض الموعد ِّ
أنَّـه سـيفعله ِمـن أجل شـعبه بعـد أ ْن يسـتق ُّروا هناك.
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لكـ َّن رأوبيـن أثنـاء ذلـك أقـام عالقـات جنسـية مـع بلهـةُ ،سـريَّة أبيـه وأيضً ـا جاريـة راحيل
(التكويـن  ،25 :35التكويـن  .)3 :30نحـن ال نعـرف سـبب قيامـه بهـذا الفعـل الفاضـح ،بخلاف
أنَّـه مثـال آخـر على الفسـاد البشـري.
ومـا يثيـر الدهشـة هـو أ َّن يعقـوب ال يـر ُّد علـى هـذا االنتهـاك الرهيب ،علـى الرغـم ِمن أ َّن
الخبـر قـد وصـل إليـه (التكويـن  .)22 :35ربَّما في هـذه المرحلة ِمن حياته أصبـح يعقوب يثق
بـأ َّن هللا سـيحقِّق كلمتـه علـى الرغـم ِمن الخطيئة والشـ ِّر فـي األزمنة التـي تحيط به.
هـذا هـو الـدرس الدقيـق فـي اإليمـان الـذي تتض َّمنـه قائمـة أبنـاء يعقـوب الــ  ،12الذيـن
سـيصبحون فيمـا بعـد أسلاف إسـرائيل (التكويـن  .)26 – 22 :35إنَّهـم لـم يكونـوا أكثـر النـاس
وكل التفكُّك
كل تلـك المشـكالتّ ،
طيبـة وحلاوة كمـا سـوف نـرى .ومع ذلـك ،وعلى الرغم ِمـن ِّ
األسـري ،بمـا فـي ذلـك الشـ ّر الصريـح ،مثلمـا فعـل رأوبين مع بلهـة ،فإ َّن مشـيئة هللا سـتت ُّم ِمن
بغـض النظـر عـن مـدى الفوضـى التي تع َّرضـت لهـا بالفعل.
خلال هـذه العائلـةِّ ،

علـى الرغـم ِمـن أخطـاء البشـر ،فـإنَّ مقاصـد هللا النهائيـة سـوف تتحقَّق .تخ َّيـل ماذا
سـيحدث لـو تعـاون النـاس مـع هللا وأطاعـوه .كـم سـيكون ِمـن األسـهل ،أي مـع قدر
أقـل ِمـن المعانـاة البشـرية والضغـوط والتأخيـر ،أنْ تتحقَّـق إرادة هللا؟
ِّ

الجمعة
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لِ َمزِيـد ِمـ ْن الـدَّ رس :اقـرأ مـا كتبتـه إلـن هوايـت تحـت عنـوان «ليلـة الصـراع»ِ ،مـن
كتـاب «اآلبـاء واألنبيـاء» ،صفحـة .203 – 195
« إن اختبـار يعقـوب فـي ليلـة الصـراع واآلالم تلك يصور لنـا تلك التجربة التي سـيجوز فيها
شـعب هللا قبيـل مجـيء المسـيح ثانيـة  ....هكـذا سـيكون اختبار شـعب هللا فـي صراعهم اآلخر
مـع قـوات الشـر ،إذ سـيمتحن هللا إيمانهم ومثابرتهـم وثقتهم بقدرته على تخليصهم ،وسـيحاول
الشـيطان أن يخيفهـم بالفكـرة أنهـم صـاروا فـي حالة ميـؤوس منهـا ،وأن خطاياهم أكثـر وأثقل
مـن أن تغفر ،وسـيكون عندهم شـعور عميـق بتقصيراتهم ،وإذ يراجعون تاريخ حياتهم تتالشـى
آمالهـم ،ولكنهـم إذ يذكـرون عظمـة الرحمـة اإللهيـة وأنهـم مخلصون فـي توبتهم فسيتوسـلون
طالبيـن إنجـاز وعـده المقـدم في المسـيح للخطـاة العاجزين التائبيـن ،إن إيمانهـم لن يضعف
لكونهـم لـم يحصلـوا علـى إجابـة سـريعة لصلواتهـم ،بـل سيتمسـكون بقـدرة هللا كمـا أمسـك
يعقـوب بالملاك ،ولسـان حالهـم يقـول‹ :الَ أُطْلِق َُـك إِ ْن لَـ ْم تُ َبا ِركْ ِنـي›  ....ومـع ذلـك فـإن تاريخ
يعقـوب يؤكـد لنـا أن هللا لـن يـرذل الذيـن خدعتهـم الخطيـة ،ومـن ثـم رجعـوا إلـى هللا بتوبـة
صادقـة .إن يعقـوب بتسـليمه نفسـه هلل وبإيمانـه الواثـق بـه فـاز بمـا فشـل في الحصـول عليه
بالمحاربـة بقوتـه الذاتيـة ،وهكـذا علـم هللا عبـده أن قوتـه ونعمتـه وحدهما تسـتطيعان منحه
البركـة التـي يشـتهيها ،وكذلـك هـي الحـال مـع مـن يعيشـون فـي األيـام األخيـرة ،فـإذ تكتنفهم
المخاطـر ويقبـض اليأس علـى أرواحهم ينبغي لهـم أن يتكلوا بالتمام على اسـتحقاقات الكفارة،
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إننـا لـن نسـتطيع عمل شـيء بأنفسـنا» (روح النبـوة ،اآلبـاء واألنبياء ،صفحـة .)172 ،171

أسئلة للنقاش
مناسـبة لتظهـر فيهـا نعمـة هللا؟ كيـف يرتبـط اختبـار
 .1لمـاذا كان ضعـف يعقـوب َ

يـف َف ِحي َن ِئـ ٍذ أَنَـا َقـو ٌِّي» (2كورنثـوس
يعقـوب بمـا قالـه بولـس« ،ألَنِّـي ِحي َن َمـا أَنَـا ضَ ِع ٌ
)10 :12؟
 .2لمـاذا تعتقـد أنَّ الكتـاب المقدَّ س يكشـف الكثير ِمن التفاصيـل الدنيئة حول حياة
العديـد ِمـن الشـخص َّيات المذكـورة فيـه؟ ما هـي النقطة التـي يمكن اسـتخالصها ِمن
ذلـك؟ ومـا هي الرسـالة التي يمكـن أنْ نأخذها؟
ِ .3
أطـل النظـر أكثـر في مسـألة عبـادة األصنام .ما هـي األصنام المنتشـرة في ثقافتنا
الرب؟
وحضارتنـا؟ كيـف يمكـن أنْ نتأكَّـد ِمن أنَّنـا ال نعبد أحداً أو شـي ًئا غير ِّ
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