الدرس األول

 ٣٠كانون األول (ديسمبر) –  ٥كانون الثاني (يناير)

تأثير الما ِّد َّية

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية١ :يوحنــا ١٧ ،١٦ :٢؛ لوقــا ٣٣-٢٦ :١٤؛ ٢١-١٥ :١٢؛ تثنيــة :٨
١٤-١٠؛ ١تيموثــاوس ١٠ :٦؛ يوحنــا ٥ :١٥؛ غالطيــة .٢٠ :٢

آيــة الحفــظ« :وال تُشــا ِكلوا هــذا الدَّ هــر .بــل تغ َّيــروا عــن شــكلِكُم ِب َت ْج ِديــد أذهانِكــم،
ـي إراد ُة هللا الصالِ َحــة ال َم ْر ِض َّيــة الكا ِملــة» (روميــة .)٢ :١٢
لِ َت ْخ َت ِبــروا مــا ِهـ َ
تقــول كلمــة هللا لشــعبه أن ال «تُشــاكِلوا هــذا ال َّدهــر» (روميــة )٢ :١٢؛ ولكــن إغــراء
الما َّديــات وال َّرغبــة الجامحــة فــي جمــع الثــروة ومــا يمكــن فــي اعتقا ِدنــا أن تجلبــه الثــروة
لنــا ،تأثيــر قــوي .قليلــون جـ ًدا مــن النــاس هــم الذيــن ال يســعون وراء الما ِّديّــات .وهــذا يشــمل
المســيحيين أيضً ــا.
ليــس ِمــن الخطــأ أن يكــون اإلنســان غن ًّيــا ،بــل وأن يعمــل بجـ ٍّد ليوفِّــر وســائل ال َّراحــة لــه
والســعي وراءه هــو كل شــيء فــي حياتنــا ،عندهــا
ولِ َمــن يُ ِحــب .ولكــن عندمــا يُصبــح المــال َّ
نكــون قــد وقعنــا فــي فــخ الشــيطان ،ونُص ِبــح ح ًّقــا ُمتشــاكلين مــع هــذا ال َّدهــر.
يَعتَ ِبـ ُر العالــم أ َّن الحيــاة الهانِئــة ،الحيــاة األفضــل ،توجــد فقــط بالمــال .ولكــن المــال هــو
أحــد األق ِنعــة التــي يتخ َّفــى وراءهــا الشَّ ــيطان لينــال ِمــن والئنــا .إ َّن الما ِّديَّــات هــي إحــدى
أســلحة الشــيطان ال ُمختــارة ضــد المســيحيين .فعلــى أي حــالَ ،مــن م َّنــا ال يرغــب فــي المــال
ومــا يُم ِكــن أن يجلبــه لنــا المــال هنــا فــي زماننــا ومكاننــا؟ إ َّن أعظــم مــا يُمكــن أن يُنجــزه
المــال هــو إحســاس بال ِّرضــا وال ُمتعــة اللحظيــة ،ولكنــه فــي ال ِّنهايــة ال يســتطيع أن يُل ِّبــي لنــا
ُعمـ َـق مــا نحتــاج إليــه.
* نرجو ال َّتع ُّمق في موضوع هذا الدرس ،استعدا ًدا ل ِ ُمناقَشته يوم السبت القادم الموافق  ٦كانون الثاني (يناير).
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األحد

 ٣١كانون األول (ديسمبر)

إله هذا العالم
ـح المــال هــو إلــه هــذا العالَــم ،والما ِّديّــات هــي ِديانتــه .إ َّن الما ِّديَّــة هــي نظــام ُمع َّقــد
أصبَـ َ
ِ
وماكــر يمنــح أ ْم ًنــا وقتيًــا ،ولكــن ليــس ســل ًما ُمطلَ ًقــا.
الما ِّديَّــة كمــا نُع ِّرفهــا هنــا ،هــي عندمــا تُص ِبــح الثــروة واألمــاك أكثــر أهميــة وأكثــر قيمــة
ِمــن الحقائــق الروحيــة .قــد تكــون للممتلــكات قيمــة ،ولكــن قيمتهــا ال يجــب أن تمتلكنــا:
ـب الثــروة ال يشـ َبع ِمــن دخــل» (الجامعــة
ـب ال ِفضَّ ــة ال يشـ َبع ِمــن ال ِفضَّ ــة ،و َمــن يُ ِحـ ُّ
« َمــن يُ ِحـ ُّ
 .)١٠ :٥هــذه هــي ال ُمشـ ِكلة فــي َرغبــة امتــاك األشــياء التــي فــي العالَــم :و ِب َغــض النظــر ع َّمــا
حصلنــا عليــه ،فإنــه غيــر ٍ
كاف؛ فنندفــع بجهــد أكبــر وأكبــر للحصــول علــى أكثــر وأكثــر ِمــن
ذلــك الــذي ال يُمكــن أن يكــون كاف ًيــا إلرضائنــا .وهــذا هــو الفـ ُّخ بعينــه.





اقرأ ١يوحنا  .١٧ ،١٦ :٢ماذا تقول هذه اآليات حول ما يهم حقًّا؟
اقــرأ لوقــا  .٣٣-٢٦ :١٤مــاذا يقــول لنــا يســوع هنــا أيضً ــا عــن مــا هــو الشــيء فائــق
األهميــة بالنســبة للمســيحي؟

قــد يكــون القــول علــى الشــكل التالــي :بالنســبة ألولئــك الذيــن يســتحوذ المــال و ُح ُّبهــم
لــه علــى كل ه ِّمهــم فــي الحيــاة ،فعليهــم أن يحســبوا حســاب التَّكلفــة« .ألنــه مــاذا ينتفــع
نفس ـ ُه» (مرقــس .)٣٦ :٨
ـح العالــم كُلَّــه و َخ ِس ـ َر َ
اإلنســان لــو َر ِبـ َ
ِ
«عندمــا جــاء المســيح إلــى األرض ،كان يبــدو أ َّن البشــرية تُســرِع فــي االنحــدار إلــى
الحضيــض .فحتــى ا ُســس ال ُمجتَ َمــع قُ ِّوضَ ــت .والحيــاة صــا َرت زائِ َفــة وكا ِذبــة .واليهــود إذ كانــوا
ُمج َّرديــن ِمــن قــ َّوة كلمــة هللا ،ق َّدمــوا للعالَــم التقاليــد واآلراء ال ُمخــ ِّدرة للعقــول وال ُمميتــة
للنفــوس .وعبــادة هللا ‹بالــروح والحــق› ا ُزي َحــت ،واحتـ َّـل مكانهــا تمجيــد النــاس فــي روتيــن
ال ينتهــي ِمــن الطقــوس التــي ِمــن ُصنــع النــاس .وفــي جميــع أنحــاء العالــم ،أضاعــت نُظُــم
ال ِّديــن ســيطرتها علــى العقــل وال َّنفــس .فــإذ إشــمأ َّز النــاس ِمــن ال ُخرافــات واألكاذيــب وحاولــوا
إغـراق عقولِهــم ،اتَّجهــوا إلــى اإللحــاد والمذ َهــب المــا ِّدي .وإذ اســتبعدوا األبديَّــة ِمن ِحســابهم،
عاشــوا ال َّز َمــن الحاضــر» (روح النبــوة ،التربيــة الحقيقيــة ،صفحــة .)٨٧
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ينجـ ِذب النـاس نحـو اإللحـاد والما ِّديَّـة ويعيشـون للحاضر فقـط؟ أيبدو ذلـك مألوفًا؟
َمـن ذا الـذي ال يرغـب فـي امتلاك األشـياء؟ السـؤال هـو :كيـف يمكننا أن نعـرف أنَّ
األشـياء التـي نمتلكهـا ،حتـى وإن كانـت قليلـة ،تمتلكنـا هـي أيضً ـا؟ َمـن هـو الـذي
يجـب وحـده أن يمتلكنـا ،وكيـف نسـتطيع أن نتأكَّـد أنـه يمتلكنـا فعالً؟

االثنين

 ١كانون الثاني (يناير)

َملء المخازِن
اقــرأ لوقــا  .٢١-١٥ :١٢مــا هــي ال ِّرســالة لنــا ُهنــا؟ كيــف يمكــن للمبــدأ الــوارِد هنــا أن
ينطبــق علــى شــخص ليــس بالضــرورة ثريًّــا؟



ســواء كُ َّنــا أغنيــاء أَم فُق ـراء ،فــإ َّن رغبتنــا فــي امتــاك األشــياء يُمكــن أن ت ُ َح ـ ِّول أفكارنــا
بعي ـ ًدا عــن المهــم والحقيقــي وترك َّزهــا بــدالً مــن ذلــك علــى مــا هــو وقتــي وعا ِبــر ،وكلهــا
بالتأكيــد أمــور ال تســتحق فُقــدان الحيــاة األبديــة.
ِ
ِمــن ال ُمســتَبْ َعد اليــوم أن نركــع أمــام تمثــال حقيقــي مصنــوع مــن الذَّهــب أو الفضَّ ــة
ونعبــده .ومــع ذلــك ،فقــد نكــون مــا زلنــا فــي خطــر عبــادة الذَّهــب والفضَّ ــة ،ولكــن بأشــكال
مختلفــة.
ينط ِبـ ُـق هــذا ال َمثَــل بشــكل كبيــر علــى أنحــاء كثيــرة ِمــن العالــم ،حيــث تنحصــر الحيــاة
فيهــا بشــكل كامــل تقري ًبــا علــى َج ْمــع الممتلــكات .حـ َّول التُّ َّجــار اإلعــان عــن منتجاتهــم إلــى
ـكل ِمــن أشــكال الفــن علــى نطــاق عالمــي .وبنــوا اســتراتيجية تســويق بضائعهــم علــى
شـ ٍّ
ـت إحــدى الشــركات
جعلنــا نعتقــد أننــا لــن ن ُْسـ َعد أو نرضَ ــى حتــى نمتلــك مــا يبيعونــه .أنتَ َجـ ْ
الناجحــة جـ ًدا ُمنت ًجــا ،وجعلتنــا نعتقــد أننــا بحاجــة إليــه ،وبعدهــا باعتــه لنــا .وفــي الحقيقــة:
نجحــت تلــك الخطَّــة! حتــى المســيحيين ،الذيــن رجاؤهــم ليــس ِمــن هــذا العالــم ،لــم يَ ْسـلَموا
ِمــن تلــك الخديعــة.

اقــرأ تثنيــة  .١٤-١٠ :٨بأ َّيــة طــرق يمكــن ألي عضــو ِمــن أعضــاء الكنيســة أن يكــون
ُمع َّرضً ــا للتهديــد الــذي يُح ـ َّذر منــه ُهنــا؟
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أيَّــة أمثلــة يمكنــك أن تجدهــا ،إمــا فــي الكتــاب ال ُم َقــدَّ س أو فــي عالمنــا اليــوم ،تجــد
ـخصا مــا تنمــو روحانيتــه و ُمح َّب َتــه هلل ورغبتــه فــي األمــور الســماوية مــع
فيهــا شـ ً
ازديــاد وتراكــم ثرواتــه الما ِّديَّــة؟

الثالثاء

 ٢كانون الثاني (يناير)

إغراء الما ِّديَّة

إ َّن عالــم ال ِّدعايــة واإلعــان عالــم قــوي .ت ْن ِفــق الشــركات البالييــن فــي رســم الصــور علــى
منتجاتهــا لجذبِنــا .وفــي غالــب األحيــان يســتخدم أصحابهــا صــور األشــخاص ذوي الجمــال
والجاذبيــة للترويــج لبضائعهــم .فننظــر نحــن إلــى تلــك اإلعالنــات ،ليــس فقــط مــع هــذا
ال ُمنتــج ،ولكننــا نتمنــى أن نكــون علــى شــكل األشــخاص الظاهريــن فــي اإلعــان.
ِ
ال يمكــن للما ِّديَّــة أن تكــون بهــذا القــدر ِمــن التأثيــر والجاذبيَّــة مــا لــم يُحــاك قــدر مــن
ال َّدهــاء فــي نســيج اإلعالنــات إلثــارة الغرائــز .إنــه أقــوى أســلوب للدعايــة ،لكنــه يفعــل ِفعــل
الســحر لــدى المســيحيين الذيــن يُجاهــدون لِـ َد ْر ِء َخطَــر الما ِّديَّــة ،وذلــك يشــمل معظمنــا.

اقــرأ متــى  .٢٤-٢٢ :٦مــا الــذي تُمثِّلــه العيــن بالنســبة ألفــكار وأفعــال المســيحيين؟
كيــف يجــب علينــا كمســيحيين أن نتفا َعــل مــع إغ ـراء الصــور الخا ِدعــة التــي تحــاول
إثارتنــا لش ـراء أشــياء لســنا بحاجــة إليهــا؟



يُمكــن لإلعالنــات التــي تربــط الشــهوانية بمنتجــات التُّ َّجــار أن تصبــح أداة فَ َّعالــة .فَ ُهــم
يبيعــون منتجاتهــم عــن طريــق إثــارة عقــل وفكــر المســتهلك .إنهــا تجربــة خياليــة بحتــة
ولكنهــا تحقــق الغــرض .ومــن الممكــن لإلعالنــات أيضــا أن تجعــل المشــاهد يشــعر بالتصـ ّوف
حيــث تنقلــه فــي لحظــة وقتيــة وعابــرة إلــى عالــم آخــر مــن الوجــود .تصبــح وكأنهــا ديانــة
مزيّفــة خاليــة مــن المعرفــة والحــق ،إال إنهــا مغريــة وجذابــة فــا يســتطيع العديــد مــن
المشــاهدين مقاومتهــا .نريدهــا ،ونســتحقها ،فلمــا ال نحصــل عليهــا؟ هللا وحــده يعلــم مقــدار
المبالــغ الطائلــة التــي يتــم إنفاقهــا علــى منتجــات تقنعنــا اإلعالنــات أننــا بأمــس الحاجــة إليهــا.

«وإنَّما أقول ،اسلكوا بالروح فال تُكَ ِّملوا شَ ْه َوة ال َج َسدْ» (غالطية  .)١٦ :٥مع أننا نميل نحو
االعتقاد بأنَّ «شهوة الجسد» هي فقط الشهوة الجنسية ،فبأي طرق أخرى يمكن أن نكون
في خطر ممارسة هذه الشهوة؟
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مح َّبة ال َّذات

«فــإنِّ أقــول بال ِّنعمــة ال ُمعطــاة لــي ،لــكل َمــن هــو بينكــم :أن ال يَرتَئــي فــوق مــا ينبغــي
ـم هللا لِ ـك ُِّل واح ـ ٍد ِمقــدا ًرا ِمــن اإليمــان»
أن َيرتَئــي ،بــل َيرتَئــي إلــى ال َّتع ُّقــل ،كمــا َق َسـ َ
(روميــة .)٣ :١٢
أفسـدْتَ ِح ْك َمتَــك ألجــل بهائِــك» (حزقيــال .)١٧ :٢٨
قــال هللا« :قــد ارتفــع قل ُبــك لِ َبه َج ِتـ َـكَ .
َخ ـ َد َع لوســيفر نفســه ،باعتقــاده أنــه أعظــم ِم َّمــا كان عليــه .عندمــا قــال فــي قلبــه« :أصي ـ ُر
ـي» (إشــعياء  ،)١٤ :١٤أظْ َه ـ َر طمو ًحــا أنان ًيــا؛ ُم َّدع ًيــا حقوقًــا ليســت لــه .إ َّن ِخــداع
مثــل العلـ ِّ
ال َّنفــس والطمــوح األنانــيِ ،ســمتان اتَّصــف بهمــا قلــب لوســيفر الســاقط.
الخاصــة بســقوط لوســيفر يجــب أن تُخبرنــاِ ،بطُـ ُرقٍ شـتَّى ،أ َّن أصــل الخطيــة
هــذه اآليــات
َّ
ـب الـذّات؛ الغــرور».
هــو األنانيــة ،التــي يُ ِّ
فســرها أحــد القواميــس بأنهــا «االفتتــان بالـذَّات؛ ُحـ ّ
أيَّــة صفــات ،فــي أي بشــري ســاقط ،أكثــر ِمــن هــذه تـ ُّ
ـدل علــى خــداع ال َّنفــس؟
الصفــات هــي أكثــر شــيو ًعا م َّمــا نعتقــد .فنبوخذنصــر اعتَ َقـ َد ِبـك ُِّل
مــع ذلــك ،فــإ َّن هــذه ِّ
َغطْ َرســة أنــه أعظــم ممــا كان عليــه (دانيــال  .)٣٠ :٤الفريســيون أيضً ــا كان عندهــم ذلــك
الغــرور والوهــم (انظــر لوقــا  .)١٢ ،١١ :١٨الثــروة والغنــى يمكنهمــا أن يقــودا إلــى تلــك
الخديعــة عينهــا إن لــم نكــن حذريــن.


اقرأ 1تيموثاوس  .١٠ :٦أي خطر يُح ِّذر منه بولس هنا؟

يُ ِ
وصــي بولــس تيموثــاوس أن يحتــرس ِمــن نوعيــات سـ ِّيئة كثيــرة ِمــن النــاس (٢تيموثــاوس
 ،)٥-١ :٣تشــمل َم ـ ْن هــم « ُمح ِّبيــن للمــال» .هــذا ال ُحــب للمــال يُم ِكــن أن يقــود اإلنســان
للثقــة العميــاء بال َّنفــس والشــعور بالتَّعالــي والغــرور ،ذلــك أل َّن الما ِّديَّــة تصبــغ األشــخاص ذوي
الثــروات الطائلــة بصبغــة اإلحســاس الزائــد بأه ِّميتهــم .ف ِمــن الســهل علــى الشــخص ،الــذي
يملــك المــال الكثيــر ،أن ينظــر إلــى نفســه نظــرة أعلــى ممــا يجــب .علــى أي حــال ،كل شــخص
يرغــب فــي أن يكــون ثريًــا ،ولكــن القليليــن ج ـ ًدا يبلغــون الث ـراء .ولذلــكِ ،مــن الســهل أن
يشــعر األغنيــاء بثقــة زائــدة فــي أنفســهم ،ويصبحــون ُمتفاخريــن و ُمتباهيــن بمــا يملكونــه.

اقــرأ فيلبــي  .٣ :٢كيــف تُســا ِعدنا هــذه اآليــة لنفهــم الســبب الــذي يجعــل الما ِّديَّــة
والســلوكيات التــي تُن ِّميهــا وتُع ِّززهــا تتناقــض مــع ال ِمثاليــة المســيحية؟
ِّ
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َع َبث الما ِّديَّة ال ِّنهائي

الكثيــر مــن النــاس يُحبُّــون هللا .تندمــج ذواتهــم مــع ذاتــه بحيــث أ َّن الممتلــكات الما ِّديَّــة
ال يمكنهــا أن تفصلهــم عنــه.

اقــرأ تثنيــة ٦ :٧؛ ١بطــرس ٩ :٢؛ يوحنــا ٥ :١٥؛ وغالطيــة  .٢٠ :٢مــاذا يعنــي أن نكــون
ُملـكًا هلل؟ وأيــن نجــد هويَّتنــا الحقيقيــة؟





يقــول هللا« :أنــا الكرمــة وأنتــم األغصــان ...بدونــي ال تقــدرون أن تفعلــوا شــيئًا (يوحنــا :١٥
 .)٥إ َّن االرتبــاط ُم ِ
باشــر و ُمؤ َّمــن« .كل طاعــة حقيقيــة تنبــع مــن القلــب .لقــد كان المســيح
يعمــل بقلبــه .وإذا نحــن رضينــا ،فهــو ســيدمج نفســه فــي أفكارنــا وأهدافنــا ،وبذلــك تصيــر
قلوبنــا وأفكارنــا فــي حالــة وفــاق وانســجام مــع إرادتــه حتــى إذ نُطيعــه ال نكــون ســوى
ُمنفِّذيــن لبواعثنــا» (روح النبــوة ،مشــتهى األجيــال ،صفحــة .)٦٣٤
ِ
ِمــن ناحيــة أخــرى ،تمنحنــا الما ِّديَّــة هويَّــة مترادفــة مــع ممتلكاتنــاِ .بعبــارة أخــرى ،نحــن
نُع ـ ِّرف أنفســنا علــى أســاس مــا نمتلكــه ومــا يمكننــا ش ـراءه ِمــن ِمتــاع هــذا العالــم .يُحذِّرنــا
وص َدأُ ُهمــا يكــو ُن شــهاد ًة عليكــم ،ويــأك ُُل
يعقــوب ِمــن هــذاَ « :ذ َه ُب ُكــم و ِفضَّ تُ ُكــم قــد َص ِدئَــاَ ،
لُ ُحو َمكُــم كنــار .قــد كَ َن ْزتُــم فــي األيــام األخيــرة» (يعقــوب  .)٣ :٥كلمــة «كَ َن ْزت ُــم» معناهــا
َج َم ْعتُــم و َخ َزنْتُــم كنــوز كثيــرة؛ واألهــم ِمــن ذلــك أ َّن الكثيريــن يجــدون أنفســهم وهويَّتهــم
فــي هــذه الكنــوز — كثيــرة كانــت أَ ْم قليلــة (لوقــا .)٢١-١٩ :١٢
الما ِّديَّــة هــي نــوع ِمــن االرتبــاك فــي الهويَّــة .معنــى ذلــك أنــه بالنســبة لكثيريــن منــا هــو
اندمــاج الهويَّــة بمــا نمتلكــه ،فتُص ِبــح أمالكنــا هــي إلهنــا (متــى  .)٢١-١٩ :٦وكمــا قــال أحدهــم:
«أنــا ال شــيء بــدون األشــياء التــي أمتلكهــا» .مــا أتعســنا حيــن نُحـ ِّدد هويتنــا فقــط ِمــن خــال
مــا نمتلكــه ِمــن ِمتــاع هــذا العالــم .وكــم تكــون الحيــاة ســطحية وعقيمــة وعابــرة خاصــة
بالنســبة لشــخص ي َّدعــي أنــه مســيحي .هــل نو ِّحــد هويتنــا مــع هللا أم مــع أمالكِنــا؟ فــي نهايــة
األمــر ،ســيكون إ َّمــا الواحــد أو اآلخــر.

ما قدر ارتباط هويَّتك باألشياء التي تمتلكها؟
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لمزيــد ِمــن الــدرس« :العــد ُّو اليــوم يشــتري النفــوس رخيصــة .وكمــا تقــول األســفار
«تبيعــون أنفســكم ِبــا شــيء» .يبيــع اإلنســان نفســه ألجــل إط ـراء العالــم ،وآخــر مــن أجــل
المــال ،وشــخص آخــر إلشــباع غرائــز زائفــة ،وآخــر ِمــن أجــل المتعــة الدنيويَّــة .مثــل هــذه
الصفقــات تحــدث يوم ًيــا ،والشــيطان يُزايــد لشـراء الذيــن اشــتراهم يســوع بدمــه ،ويشــتريهم
رخيصــا — علــى ال َّرغــم ِمــن الثمــن العظيــم الــذي ُد ِفـ َع لقــاء فدائهــم» (روح النبــوة ،إرشــادات
ً
للكنيســة ،الجــزء الخامــس ،صفحــة .)٣٣١
إ َّن ش ـراء النفــوس بواســطة الما ِّديَّــة هــو هــدف الشــيطان ،وال ِفخــاخ الظاهريــة تَ ْف ِتــن كل
القلــوب .مــع أ َّن الما ِّديَّــة ال تســتطيع ال ُّنطــق إال أنَّهــا تتح ـ َّدث جميــع اللغــات .فهــي تعــرف
كيــف توفِّــر الملــذات ،وكيــف تُشـبِع غرائــز األغنيــاء والفقـراء لتجعلهــم يقولــون« :لنــا كل مــا
ألي أمــر آخــر؟» وهكــذا ،فــإ َّن الما ِّديَّــة ت ِ
ُفســد العقــل ،وتجعــل النــاس
نحتاجــه ههنــا؛ فَلِـ َم نهتــم ِّ
يثقــون فيمــا يمتلكونــه بــدلً ِمــن الثقــة فــي هللا .ومــع ذلــك ،فــإ َّن التِّريــاق هــو« :ال بال ُقــدرة وال
رب الجنــود» (زكريــا  .)٦ :٤ال تســتطيع الما ِّديَّــة ُمقاومــة قيــادة الـ ُّرو ِح
بالقـ َّوة ،بــل بروحــي قــال ُّ
الْ ُقـ ُدس عندمــا نُسـلِّم أنفســنا هلل ونُقـ ِّرر بنعمتــه أال نــدع الما ِّديَّــة تُســيطر علــى حياتنــا.

أسئلة للنقاش
 .1مــا هــي الطــرق التــي يمكــن بواســطتها أن تجرفنــا المخاطــر التــي درســناها فــي

هــذا األســبوع — حتــى لــو كنــا فقـراء أو ال نمتلــك الكثيــر ِمــن الما ِّد َّيــات؟
ـم بالمــال .المــال ال يعنــي أي شــيء بالنســبة لــي»
 .2يقــول البعــض« :أنــا ال أهتـ ُّ
(غال ًبــا َمــن يقولــون هــذا القــول هــم الذيــن يملكــون الكثيــر ِمــن المــال علــى أيَّــة
حــال) .فــي أغلــب األحيــان ،هــذا القــول ببســاطة غيــر صحيــح .لمــاذا؟ األمــوال
مهمــة؛ فلهــا دورهــا فــي حياتنــا .ولكــن الســؤال هنــا :كيــف يمكننــا أن نضــع المــال
وحاجتنــا إلــى المــال فــي المنظــور الصحيــح ووف ًقــا لِمــا جــاء فــي الكتــاب ال ُم َقــدَّ س؟
« .3ال تكنــزوا لكــم كنــوزًا علــى األرض ،حيــث يُ ِ
والصــدأ ،وحيــث
فســد الســوس َّ
ـب الســارقون ويســرقون .بــل اكنــزوا لكــم كنــوزًا فــي الســماء ،حيــث ال ُي ِ
فســد
َي ْن ُقـ ُ
ـب ســارقون وال يســرقون .ألنــه حيــث يكــون كن ـ ُزكَ
ســوس وال صــدأ ،وحيــث ال يَ ْن ُقـ ُ
هنــاك يكــون قل ُبــكَ أيضً ــا» (متــى  .)٢١-١٩ :٦اقــرأ ِب ِعنايــة مــا يقولــه يســوع لنــا
ُهنــا .كيــف تــرى أنَّ مــا يُخبرنــا إيَّــاه هــو طريقــة قويَّــة لِ ِحمايــة أنفســنا ِمــن مخاطــر
الما ِّد َّيــات؟
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