الدرس الثالث عرش

 *  24 – 18حزيران (يونيو)

إِ ْس َرائِ ُيل في مصر

الس ْبت َب ْع َد الظُّ ْهر
َّ

المراجـع األسـبوعية :التكويـن 46؛ روميـة 13 ،12 :10؛ التكويـن 47؛ التكويـن 48؛
أعمـال الرسـل 26 ،25 :3؛ التكويـن 49؛ فيل ِّبـي 10 :2؛ التكويـن .21 :50 – 29 :49
آية الحفظَ « :و َسـكَ َن إِ ْسـ َرائِ ُيل ِفي أَ ْر ِض ِم ْص َرِ ،في أَ ْر ِض َج َاسـانَ َ ،وتَ َملَّكُوا ِفي َها َوأَثْ َم ُروا
َوكَثُـ ُروا جِ دًّ ا» (التكوين .)27 :47

يتنـاول سـفر التكويـن السـنوات األخيـرة ِمـن حيـاة يعقـوب ويوسـف م ًعـا .نـرى يعقـوب
(إسـرائيل) وهـو يتـرك كنعـان (التكويـن  )46ليسـتق َّر في مصـر (التكوين  ،)47وهناك سـيموت
(التكويـن  .)21 :50 – 29 :49ومـع ذلـك ،حتَّـى فـي هـذا المحيـط المصـري ،مـا يـزال احتمـال
الرجـوع إلـى أرض الموعـد يلـوح فـي األفق بشـكل كبيـر في الخلفيَّـة (التكويـن .)26 – 22 :50
حالمـا وصـل يعقـوب إلـى مصـر ،بـارك فرعـو َن (التكويـن  ،)10 – 7 :47وبذلـك تحقَّـق
(بشـكل جزئـي طب ًعـا) الوعـد اإلبراهيمـي بـأ ْن تتبـارك به األمـم (التكويـن  .)3 :12الحقًـا ،حين
كان يعقـوب علـى شـفا المـوت ،بـارك أبنـاء يوسـف (التكويـن  .)48وبـارك يعقوب أبنـاءه أيضً ا
كل واحد منهم في سـياق أسـباط إسـرائيل
(التكويـن  ،)28 – 1 :49وقـ َّدم تن ُّبـؤات رائعـة بشـأن ِّ
االثنـي عشـر فـي المسـتقبل (التكويـن .)27 – 1 :49
ومـع ذلـك ،فـإ َّن حقيقـة أ َّن بنـي إسـرائيل كانـوا «يسـكنون» في المنفـى ،في مصـر كغرباء،
كانـت تتعـارض مـع رجائهـم فـي أرض الموعد .وعلـى الرغم ِمن أ َّن سـفر التكوين نفسـه ينتهي
وبنـو إسـرائيل فـي مصـر ،فـإ َّن بعـض الكلمـات األخيـرة ليوسـف تشـير إلـى مـكان آخـر« :أَنَـا
هللا َسـ َي ْفتَ ِق ُدكُ ْم َويُ ْص ِع ُدكُـ ْم ِمـ ْن ِ
هـذ ِه األَ ْر ِض إِلَـى األَ ْر ِض الَّ ِتـي َحل ََـف ِإلبْ َرا ِهيـ َم
أَ ُمـوتُ َ ،ول ِكـ َّن َ
ُـوب» (التكويـن .)24 :50
َوإِ ْسـ َح َاق َويَ ْعق َ
* نرجو التع ُّمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  25حزيران (يونيو).
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األحد



 19حزيران (يونيو)

يعقوب يذهب الى يوسف


اقرأ التكوين  .46ما معنى خروج يعقوب ِمن كنعان؟

عندمـا غـادر يعقـوب مكانـه فـي كنعـان ،كانـت نفسـه مفعمـة باألمـل .إ َّن الضمـان بأنَّـه
كل هذا أعطـاه الق َّوة
لـن يبقـى جائ ًعـا بعـد اآلن ،والبشـارة بـأ َّن يوسـف كان علـى قيـد الحيـاةّ ،
الدافعـة التـي كان يحتـاج إليهـا لمغـادرة أرض الموعـد.
كان ارتحـال يعقـوب تكـرا ًرا لِمـا مـ َّر بـه إبراهيـم ،رغـم أ َّن إبراهيـم كان متَّج ًهـا إلـى أرض
الموعـد .لقـد سـمع يعقـوب الوعد نفسـه الـذي سـمعه إبراهيم ِمـن هللا ،أي أنَّه سـيجعله «أُ َّم ًة
َع ِظي َمـةً» (التكويـن 3 :46؛ قـارِن مـع التكويـن  .)2 :12تذكِّرنـا دعـوة هللا هنـا أيضً ـا بعهـده مـع
إبراهيـم .فـي كلتـا الحالتيـن ،يسـتخدم هللا الكلمات المطمئنة نفسـها «الَ ت َ َخ ْـف» (التكوين :46
3؛ قـارِن مـع التكويـن  ،)1 :15والتـي تحمـل الوعـد بمسـتقبل مجيد.
إ َّن القائمـة الشـاملة التـي تضـ ُّم أسـماء بنـي إسـرائيل الذيـن ذهبـوا إلـى مصـر ،بمـن فيهم
بناتـه (التكويـن  ،)7 :46ت ُ ِّذكِـر بوعـد هللا إلبراهيـم بالذ ِّريَّـة حتَّى عندما كان ما يـزال بدون أوالد.
يع ِّبـر الرقـم «سـبعين» (بمـا فـي ذلـك يعقوب ويوسـف وابنـاه) عـن فكـرة الكلِّ َّية والشـمول َّية.
إ َّن «إسـرائيل كلَّـه» يذهـب إلـى مصـر .و ِمن المهـ ِّم أ ْن نذكر أيضً ـا أ َّن الرقـم  70يتوافق مع عدد
القبائـل المذكـورة فـي (التكويـن  ،)10م َّمـا يشـير إلـى أ َّن مصيـر جميـع األمـم أيضً ـا كان علـى
ال ِم َح ِّـك أثنـاء رحلـة يعقوب.
وهـذه الحقيقـة سـتصبح أكثـر وضو ًحـا فقـط بعـد سـنوات عديـدة ،بعـد الصليـب واإلعالن
كل
الكامـل عـن خطَّـة الخلاص ،والتـي كانـت مقصـودة بالطبـع ألجـل البشـرية جمعـاء ،فـي ِّ
مـكان ،وليـس ألجـل أبنـاء إبراهيـم فقـط.
بعبـارة أخـرى ،مهمـا كانـت القصـص مثيـرة لالهتمـام بخصـوص هـذه العائلـة ،أي نسـل
إبراهيـم ،ومهمـا كانـت الـدروس الروحيـة التي يمكـن أ ْن نتعلَّمها منهم – فهـذه القصص ُذكِرت
أحداثهـا فـي كلمـة هللا ألنَّهـا جـزء ِمن تاريـخ الخالص .إنَّهـا جزء ِمـن خطَّة هللا لتحقيـق الخالص
ألكبـر عـدد ممكـن ِمـن البشـر على هـذا الكوكب السـاقط.

ـي ،ألَنَّ َربًّـا َوا ِحـدً ا لِلْ َج ِميـعَِ ،غ ِن ًّيـا لِ َج ِميـعِ الَّ ِذي َن
“ألَنَّـهُ الَ فَـ ْر َق بَ ْيـ َن الْ َي ُهـو ِد ِّي َوالْ ُيونَانِ ِّ
ِاس ِـم الـ َّر ِّب يَ ْخل ُُص»» (روميـة  .)13 ،12 :10ما الذي
يَدْ ُعـونَ بِـه .ألَنَّ «ك َُّل َمـ ْن يَدْ ُعو ب ْ
واألهم ِمـن ذلك ،ما
يقولـه بولـس هنـا و ُيظهـر الطابـع العالمي والشـمولي لإلنجيـل؟
ُّ
الـذي تقولـه لنـا هـذه الكلمات فيمـا يتعلَّق بما ينبغي أنْ نفعله ككنيسـة للمسـاعدة
في نشـر اإلنجيل؟
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االثنين



 20حزيران (يونيو)

يعقوب يستق ُّر في مصر

كل مـا قيـل ليعقـوب عـن أ َّن يوسـف كان علـى
ِمـن المثيـر لالهتمـام أنَّـه علـى الرغـم ِمـن ِّ
واصـل إرسـال «رؤى الليـل» (التكويـن  )2 :46إلـى يعقوب،
َ
الـرب
قيـد الحيـاة فـي مصـرَّ ،إل أ َّن َّ
حيـث أمـره فيهـا بالمغـادرة .تـرك يعقـوب أرض الموعـد متَّج ًهـا نحـو مصر ِمـن بيـن غيرها ِمن
البلاد – والتـي أصبحـت فيمـا بعـد مرتبطة بالمـكان الوحيد الذي لـم يُرِد شـعب هللا أ ْن يذهبوا
إليه (التثنيـة .)16 :17





القصة؟
اقرأ التكوين  .47ما هي الحقائق والمبادئ الروح َّية التي يمكن أنْ نجدها في هذه َّ

«ثـم أخذ يوسـف خمسـة من إخوتـه ليوقفهم أمام فرعـون وليحصلوا على هبـة األرض التي
سيسـكنون فيهـا .وقـد كان الملـك يريـد أن يكرم أولئـك الرجـال بتعيينهم في وظائـف حكومية
اعترافـا منـه بفضـل رئيـس وزرائـه ،ولكن يوسـف الـذي كان أمينا فـي عبادتـه هلل أراد أن يجنب
إخوتـه التجـارب التـي سـيتعرضون لهـا فـي بلاط الملـك الوثنـي ،لذلـك نصـح إخوته بأنـه متى
سـألهم الملـك أن يجيبـوه بـكل صراحـة عن حرفتهـم .وعمـل أوالد يعقوب بنصيحـة أخيهم كما
حرصـوا علـى أن يقولـوا أنهـم قـد أتـوا ليتغربـوا فـي األرض ال ليسـكنوا فيهـا بصفـة مسـتديمة،
وبذلـك احتفظـوا بحقهـم فـي الرحيـل إن هـم أرادوا .وقـد عيـن لهم الملـك مسـاكن وأرضا في
‹أَفْضَ ـلِ األَ ْر ِض› أي أرض َج َاسـان» (روح النبـوة ،اآلبـاء واألنبيـاء ،صفحة .)201
وبصـورة حكيمـة ،فرعون أيضً ا لم يشـ ِّجع هؤالء الغرباء على أ ْن يصبحوا متسـ ِّولين يعيشـون
قائلا « َمـا ِص َنا َعتُ ُك ْم؟» (التكويـن  ،)3 :47وذلك لكـي يتمكَّنوا
علـى سـخاء ُمضيفهـم ،لذا سـألهم ً
ِمـن التك ُّيـف بشـكل أفضـل فـي بيئتهم الجديـدة .كما حـرص أيضً ا علـى اسـتخدام خبراتهم ،بل
واقتـرح عليهـم أيضً ـا أ ْن يخدمـوه « ُر َؤ َسـا َء َم َو ٍاش َعلَى الَّ ِتـي [لَ ُه]» ِ
(سـفر التكوين .)6 :47
األقل شـأنًا ،فإنَّه يقف أمـام رئيس البالد،
وبعـد ذلـك ،وبالرغـم ِمـن أ َّن يعقـوب كان األجنبي ّ
ُـوب ِف ْر َع ْونَ» ِ
(سـفر التكويـن  .)7 :47فها هو ،الغريب البسـيط
وكمـا يقـول النـصَ « ،وبَـا َر َك يَ ْعق ُ
المتواضـع ،يبـارك فرعـون حاكـم مصر العظيمة؟ لمـاذا كان ال بـ َّد أ ْن يحدث ذلك؟
إ َّن الفعل « ‹‹ ›amad lifneyأَ ْوقَ َف ُه› » ِ
(سـفر التكوين  )7 :47يُسـتخدم عادة في السـياقات
الكهنوتيـة ِ
(سـفر الالوييـن  .)11 :14بالنظـر إلـى أ َّن الفرعـون فـي مصـر القديمـة كان يتمتَّـع
بمكانـة الكاهـن األعظـم ،فـإ َّن هذا يعنـي ،بالمعنى الروحـي ،أ َّن يعقوب وقف فـي مكانة أعلى
ِمـن أعظـم كاهـن فـي مصر ،أعلـى حتَّـى ِمن فرعون نفسـه.
102

أ ًّيـا تكـن مكانتنـا فـي الحيـاة ،مـا الـذي ينبغـي أن يعنيـه بالنسـبة لنـا – ِمـن حيـث
ـوت ُملُو ِك ٌّي،
طريقـة معاملتنـا لآلخريـن – مـا كتبـه بطرس الرسـول حين قال أنَّنـا «كَ َه ُن ٌ
أُ َّمـ ٌة ُم َقدَّ َسـ ٌة ،شَ ـ ْع ُب ا ْق ِت َنـا ٍء» ( 1بطـرس )9 :2؟ ما هـي االلتزامات التـي يفرضها علينا
إيماننا؟

الثالثاء



 21حزيران (يونيو)

يعقوب يبارك أبناء يوسف
إذ اقتـرب يعقـوب ِمـن المـوت ،تذكَّر عودته السـابقة إلـى بيت إيل (التكويـن ،)15 – 1 :35
حيـن تلقَّـى ِمـن هللا الوعـد المتجـ ِّدد «بال ُملك األبـدي» (التكويـن  )4 :48الذي أُعطـي إلبراهيم
(التكويـن  .)8 :17لذلـك ،فـإ َّن الرجـاء بـأرض الموعـد هو فكـرة ُمطمئنة تغذِّي أمله وهو يشـعر
بدنـ ِّو أ َجلَـه .ثـ َّم التفـت يعقـوب إلى ابني يوسـف ،اللذيـن ُولدا في مصـر ،وباركهمـا ،لك َّنه فعل
يخص نسـله.
ذلـك فـي سـياق الوعد المسـتقبلي فيما ُّ




اقرأ التكوين  .48لماذا بارك يعقوب ابني يوسف هنا ،وليس أحفاده اآلخرين؟

منسـى وأفرايـم ،الحفيديـن الوحيديـن اللذيـن باركهمـا يعقـوب .وهكـذا،
كان ابنـا يوسـفَّ ،
ِ
فقـد ت َّمـت ترقيتهمـا ِمـن مرتبـة األحفـاد إلـى مرتبـة األبنـاء (التكويـن  .)5 :48علـى الرغـم من
(منسـى) ،فـإ َّن بَ َركة يعقـوب تتعلَّق
أ َّن بَركـة يعقـوب تعنـي تفـ ُّوق الثانـي (أفرايـم) علـى األ َّول َّ
بشـكل أساسـي بيوسـف (التكويـن .)15 :48
مـا نـراه هنـا هـو شـهادة شـخصية عـن إخلاص هللا لهـم فـي الماضـي ووعـده لهـم فـي
المسـتقبل .يشـير يعقـوب إلـى إله إبراهيم وإسـحق (التكويـن  ،)15 :48الذي وفَّـر لهم الطعام
والحمايـة .إنَّـه اإللـه نفسـه «ال َِّـذي َخل ََّص ِني ِم ْن ك ُِّل شَ ـ ّر» (التكوين  .)16 :48يفكِّـر يعقوب أيضً ا
فـي «إِلـه بَيْ ِ
يـل» (التكويـن  ،)13 :31الـذي تصـارع معـه (التكويـن  ،)29 :32والـذي غيَّـر
ـت إِ َ
اسـمه ِمـن يعقـوب إلـى «إسـرائيل» (التكويـن .)29 – 26 :32
باإلشـارة إلـى جميـع هـذه التجـارب ،حيـث يحـ ِّول هللا الشـ َّر إلـى خيـر ،يعبِّـر يعقـوب عـن
رجائـه فـي َّأل يعتنـي هللا بحيـاة أحفاده فـي الوقت الحالي فقـط ،تما ًما كما فعـل ألجله وألجل
يوسـف ،بـل كان يفكِّـر في المسـتقبل أيضً ا ،حين سـيرجع نسـله الـى كنعان .يتَّضح هـذا الرجاء
ِمـن إشـارته إلـى شـكيم (التكويـن  ،)22 :48ولـم يكـن ذلـك المـكان فقـط قطعـة أرض حصـل
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عليهـا (التكويـن  ،)19 :33ولكـن كان أيضً ـا مكانًـا سـتُدفن فيه عظام يوسـف (يشـوع ،)32 : .24
كل مـا
وحيـث سـيت ُّم فيـه توزيـع األرض علـى أسـباط إسـرائيل (يشـوع  .)1 :24وحتَّـى وسـط ِّ
حـدث ،تذكَّـر يعقـوب وعـود هللا ،الـذي قـال أنَّـه ِمن خلال هـذه العائلـة «تَتَ َبـا َر ُك ِف َ
يـك َج ِمي ُع
قَ َبائِـلِ األَ ْر ِض» (التكويـن .)3 :12

اقـرأ (أعمـال الرسـل  .)26 ،25 :3كيـف تحقَّـق هـذا الوعـد فـي (التكويـن )3 :12
بحسـب مـا قالـه بطـرس؟ كيـف تلقَّينـا نحـن أنفسـنا هـذه ال َب َركـة أيضً ـا؟

األربعاء



 22حزيران (يونيو)

يعقوب يبارك بنيه



اقرأ التكوين  .28 – 1 :49ما هو المعنى الروحي ال ُمتض َّمن في بَ َركة يعقوب ألبنائه؟

لقـد رأى يعقـوب المسـيح والرجـاء األخيـر فـي الخلاص ،حيـث كان ينظـر إلـى أبعـد ِمـن
النبـوات المتعلِّقـة بالتاريـخ المباشـر ألسـباط إسـرائيل .هـذا الرجاء مذكـور بالفعل فـي كلمات
يعقـوب األولـى « ِفـي ِ
ـام» (التكويـن  ،)1 :49وهو تعبير تقني يشـير إلـى مجيء الملك
آخـ ِر األَيَّ ِ
المسـياني (إشـعياء  ،2 :2دانيـال .)14 :10
لكل ِمـن هؤالء الرجـال .لم تكـن تلك أقـدا ًرا ُمعيَّنة،
النـص عبـر الخط المسـتقبلي ٍّ
ثـ َّم يمـ ُّر ّ
ٍ
واحـد منهـم أن يواجـه مـا واجهـه؛ بـل كانت تعبي ًرا ع َّما سـوف تُسـفرِ
لـكل
كمـا لـو أ َّن هللا أراد ِّ
شـخصا مـا
عنـه صفاتهـم وصفـات أبنائهـم .إ َّن معرفـة هللا ال ُمسـبقة ،علـى سـبيل المثـال ،بـأ َّن
ً
رجلا بريئًـا تختلـف تما ًمـا عـن إرادة هللا بـأن يقـوم القاتل بفعلتـه تلك.
سـيقتل ً




اقرأ التكوين  .12 – 8 :49أيَّة نبوءة يرد ذكرها هنا ،ولماذا هي ُمه َّمة؟

باإلضافـة إلـى اإلرادة البشـرية ال ُحـ َّرة ،يعلـم هللا المسـتقبل ،وقد رتَّـب بأ ْن يأتي المسـ َّيا ِمن
خلال يهـوذا .إ َّن يهـوذا (التكويـن  ،)12 – 8 :49الـذي يمثِّله األسـد (التكوين  ،)9 :49يشـير إلى
ال ُملْـك والتسـبيح .وسـوف يولـد لـه الملـك داود ،ولكـ ْن أيضً ا شـيلون ،أي الذي سـيأتي بشـالوم،
وب» (التكوين .)10 :49
«بالسلام» (إشـعياء َ « ،)7 ،6 :9ولَـ ُه يَكُـو ُن خُضُ ـو ُع شُ ـ ُع ٍ
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لطالمـا نظـر اليهـود إلـى هـذه العبارة علـى أنَّها نبوءة مسـيانية تشـير إلى المسـيح القادم،
وب»
النـص علـى أنَّـه يشـير إلى يسـوعَ « .ولَـ ُه يَكُـو ُن خُضُ و ُع شُ ـ ُع ٍ
والمسـيحيون أيضً ـا رأوا هـذا َّ
َـي تَ ْجثُـ َو
(التكويـن  ،)10 :49والـذي ربَّمـا يكـون تمهيـ ًدا للوعـد الـذي فـي العهـد الجديـد «لِك ْ
ب ِْاس ِـم يَ ُسـو َع ك ُُّل ُركْ َبـ ٍة» (فيل ّبـي .)10 :2
وكما كتبت روح النبوة« ،إن األسد الذي هو ملك الغابة هو رمز مناسب لهذا السبط الذي
أتى منه داود وابن داود ،شيلون الذي هو ‹األَ َس ُد ال َِّذي ِم ْن ِسبْ ِط يَ ُهوذَا› الذي له ستخضع كل
القوات أخيرا ،وكل األمم ستقدم سجودها ووالءها( ».اآلباء واألنبياء ،صفحة .)204

لماذا ينبغي علينا أنْ نقدِّ م والءنا ليسوع اآلن ،ح َّتى ق ْبل أنْ تفعل ذلك جميع األمم؟

الخميس



 23حزيران (يونيو)

الرجاء بأرض الموعد



اقـرأ التكويـن  .21 :50 – 29 :49مـا هـي مواضيـع الرجـاء العظيمة المذكـورة في خاتمة
سـفر التكوين؟

تتك َّون خاتمة سفر التكوين من ثالثة أحداث مفعمة بالرجاء.
أ َّولهـا الرجـاء بعـودة إسـرائيل إلـى أرض الموعد .يصف موسـى ،مؤلِّف سـفر التكوين ،موت
كل ِمـن يعقـوب ويوسـف علـى أنَّهـا أحـداث تشـير إلـى أرض الموعـد .علـى الفـور بعد
ودفـن ٍّ
أن قـ َّدم يعقـوب ال َبركـة وقـ َّدم نبوءته حـول «أَ ْسـ َبا ُط إِ ْسـ َرائِ َيل االث ْ َنا َعشَ ـ َر» (التكويـن ،)28 :49
فكَّـر فـي موتـه وطلـب ِمـن أبنائـه دفنـه في كنعـان ،فـي مغـارة المكفيلة ،حيـث ُد ِفنت سـارة
القصـة التـي تصـف موكـب الجنازة باتجاه كنعـان أصبحت مق ِّدمة
(التكويـن  .)31 – 29 :49إ َّن َّ
م َّهـدت لحادثـة الخـروج ِمـن مصر بعـد ذلك بعـ َّدة قرون.
وثانيهـا هـو الرجـاء فـي أ ْن يحـ ِّول هللا الشـ َّر إلـى خيـر .بعـد مـوت يعقـوب ودفنـه ،شـعر
إخـوة يوسـف بالقلـق علـى مسـتقبلهم .كانـوا خائفين ِمـن أ ْن ينتقم يوسـف منهم .لهـذا جاؤوا
إلـى يوسـف وسـجدوا أمامـه ،وكانوا على اسـتعداد أل ْن يكونوا عبيـده (التكويـن  ،)18 :50وهذا
السـيناريو يذكِّرنـا بأحالم يوسـف النبويَّة .طمأنهم يوسـف وقـال لهم «الَ ت َ َخافُـوا» (التكوين :50
 ،)19وهـي عبـارة تشـير إلـى المسـتقبل (التكويـن )1 :15؛ أل َّن ما ق ُِصد بأ ْن يكون شـ ًّرا ض َّده ،هللا
قصـد بـه خيـ ًرا (التكويـن  ،)20 :50وح َّول مسـار األحـداث بحيث تتَّجـه نحو الخلاص (التكوين
21 – 19 :50؛ قـارِن مـع التكويـن  .)9 – 7 ،5 :45وهـذا يعنـي أنَّـه علـى الرغـم ِمـن الكثيـر ِمـن
اإلخفاقـات البشـرية ،فـإ َّن عناية هللا سـتكون هي ال ُمسـيطرة.
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قصـة مـوت يوسـف في هـذه اآلية
ثالثهـا الرجـاء فـي أ ْن يخلِّـص هللا البشـرية السـاقطة .إ َّن َّ
قصة حول مـوت يوسـف .الغريب
األخيـرة ِمـن سـفر التكويـن هـي أوسـع ِمن أن تكـون مجـ َّرد َّ
هللا َسـ َي ْفتَ ِق ُدكُ ْم فَتُ ْص ِع ُدو َن
أ َّن يوسـف لـم يأمـر بدفن عظامه ،بل يشـير إلى ذلـك الوقت حيـن « ُ
ِعظَا ِمـي ِمـ ْن ُه َنـا» (التكويـن  ،)25 :50وهـو مـا فعلـوه بعـد سـنوات ،فـي طاعـة مباشـرة لهذه
الكلمـات (انظـر الخـروج  .)19 :13فـي نهايـة المطـاف ،إ َّن الرجـاء بـأرض الموعـد ،كنعـان ،هو
رمـز وتمهيـد لرجـاء الخلاص واالسـترداد والرجـاء بأورشـليم الجديـدة في سـماء جديـدة وأرض
جديـدة – الرجـاء النهائـي لنـا جمي ًعـا ،وهـو رجـاء قـد تأكَّد بموت شـيلون.

اقـرأ الرؤيـا  .4 – 1 :21كيـف تمثِّل هـذه اآليات أعظم رجاء لدينا؟ بـدون هذا الوعد،
أي رجـاء يبقـى لدينـا – بخلاف الموت وحده – بحيث يكون نهايـة لجميع متاعبنا؟
ُّ

الجمعة



 24حزيران (يونيو)

لِ َمزِيـد ِمـ ْن الـدَّ رس« :كانـت حيـاة يوسـف رمـزا لحيـاة المسـيح .فالحسـد هـو الذي
دفـع إخـوة يوسـف ليبيعـوه عبـدا ً ،وكانوا يؤملـون أن يحولـوا بينه وبيـن التفوق عليهـم .وحين
أخـذ إلـى مصـر كانـوا يهنئـون أنفسـهم بأنـه لـن يعـود يزعجهـم بأحالمـه ،بحيـث اسـتبعدوا
إمكانيـة تحقيـق تلـك األحلام .ولكـن الطريـق الـذي انتهجوه قد سـيطر عليه هللا لكـي يتم ذلك
الشـيء الـذي قصـدوا إحباطـه .وكذلـك كهنـة اليهـود وشـيوخهم يحسـدون المسـيح خشـية أن
يجتـذب إليـه جماهيـر الشـعب فينفضّ ـون من حولهـم ،ولقد صلبـوه وقتلوه ليحولـوا بينه وبين
صيرورتـه ملـكا ،ولكنهـم بعملهـم هـذا كانـوا يسـاعدونه علـى تحقيق السـيادة والملك لنفسـه.
«إن يوسـف عـن طريـق بيعـه عبـدا فـي مصـر صـار مخلصـا لعائلـة أبيـه ،ومـع ذلـك فهذه
الحقيقـة لـم تخفـف مـن هـول جريمـة إخوتـه .وهكـذا إذ صلـب المسـيح بأيـدي أعدائـه صار
فاديـا ومخلصـا لجنسـنا السـاقط ،وملـكا علـى كل العالـم ،ولكـن جريمـة قاتليـه كانـت شـنيعة
جـدا كمـا لـو أن العنايـة اإللهيـة لـم تسـيطر علـى األحـداث لمجـده ولخير اإلنسـان.
«وكمـا بيـع يوسـف بأيـدي إخوتـه إلى قـوم وثنيين هكذا بيع المسـيح أللد أعدائـه بيد أحد
تالميـذه .إن يوسـف اتهـم باطلا وطـرح فـي السـجن ألنـه كان إنسـانا فاضلا ،وكذلـك المسـيح
احتقـر ورذل ألن حياتـه البـارة المنكـرة لذاتهـا كانـت توبيخـا صارمـا للخطيـة .ومـع أنـه لـم
يرتكـب ظلمـا وال هفـا هفـوة فقـد حكـم عليـه بالمـوت بنـاء على شـهادة شـهود الـزور .ثم أن
صبـر يوسـف ووداعتـه وهـو يواجه الظلم والتعسـف ،وغفرانه السـريع وإحسـانه النبيل إلخوته
المخادعيـن -كل هـذا يرمـز إلـى احتمـال المخلـص ،مـن غيـر تذمـر أو شـكوى ،حقـد األشـرار
وافتراءاتهـم وإهاناتهـم ،وغفرانـه ليـس فقـط لقاتليـه ،بـل أيضـا لـكل من يأتـون إليـه معترفين
بخطاياهـم وطالبيـن الغفـران» (روح النبـوة ،اآلبـاء واألنبيـاء ،صفحـة .)207
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أسئلة للنقاش
 .1بمج َّرد موت يعقوب خاف إخوة يوسف من أنْ

ينتقم يوسف منهم .ما الذي
يعلِّمنا هذا األمر عن الذنب الذي كانوا يعانون منه؟ ما الذي نتعلَّمه من الطريقة التي
استجاب بها يوسف تجاه مسامحة ال ُمذنبين؟
 .2ما أوجه الشبه األخرى التي يمكن أنْ تجدها بين حياة يوسف ويسوع؟
 .3أسـهب فـي الحديـث حـول حقيقـة أنَّـه على الرغـم ِمـن أنَّ هللا يعرف المسـتقبل،
َّإل أنَّنـا مـا نـزال أحـرا ًرا في الخيـارات التي نتخ َّذها .كيـف يمكننا التوفيـق بين هاتين
الفكرتين؟
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