الدرس الثاني

 ١٢–٦كانون الثاني (يناير)

أنا أرى ،أنا أريد ،أنا آخذ

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية٢ :كورنثــوس ٧-١ :٨؛ متــى ٢٢ ،٧-٣ :١٣؛ تكوين ٦-١ :٣؛ إشــعياء
١١ :٥٦؛ متــى ١٦-١٤ :٢٦؛ ٢بطــرس .٩-٥ :١
ـم هــذا العالَــم
آيــة الحفــظ« :والمــزروع بيــن الشــوك هــو الــذي يســمع الكلمــةَ .و َهـ ُّ
و ُغـ ُرو ُر ال ِغنــى َي ْخ ُن َقــانِ الكلِ َمــة ف َي ِصيـ ُر ِبــا ثَ َمــر» (متــى .)٢٢ :١٣

محبَّــة المــال وال ُممتلــكات األرضيَّــة يمكــن أن تُداهمنــا ِمــن نــوا ٍح ُمختلفــة .هكــذا ت َِصـ ُـف
إلــن هوايــت ِح َيــل الشــيطان إلغوائنــا ب ِِخ ـ َدع الما ِّديَّــات« :اذهبــوا واجعلــوا مالِكــي األراضــي
واألمــوال ســكارى بأمــور هــذه الحيــاة .أظ ِهــروا لهــم العالَــم بأبهــى ُص ـ َوره وبطريقــة أكثــر
جاذبيــة حتــى يكنــزوا لهــم كنــوزًا ُهنــا ،ويجعلــوا قلوبهــم علــى األرض ِّيــات .يجــب أن نبــذل
قُصــارى جهدنــا لِ َمنــع أولئــك الذيــن يخدمــون فــي حقــل الــ َّرب أن يحصلــوا علــى وســائل
يســتخدمونها ِض َّدنــا .احتَ ِفظــوا باألمــوال فــي حوزتنــا ،ف ُكلَّمــا ازدادت الوســائل التــي يحصلــون
عليهــا ،ازداد ضررهــم علــى مملكتنــا إذ ســيأخذون ِمــن رعايانــا .اجعلوهــم يهتمــون بالمــال
أكثــر ِمــن اهتمامهــم ببنــاء ملكــوت المســيح ونشــر الحــق الــذي نُب ِغضــه ،وال حاجــة لنــا أن
نخشــى نفوذهــم؛ ألننــا نُــدرِك أ َّن كل شــخص أنانــي وطامــع ســوف يســقط تحــت ســيطرتنا،
وســوف ينتهــي بــه األمــر أخي ـ ًرا ألن ينفصــل عــن شــعب هللا» (روح النبــوة ،إرشــادات حــول
الوكالــة المســيحية ،صفحــة .)١٥٥-١٥٤
لِســوء الحــظ ،يبــدو أ َّن هــذه الخدعــة تأخــذ مســارها ج ِّيـ ًدا .فدعونــا إذًا نتَّ ِخــذ الحــذر ِمــن
هــذه المخاطــر ونــرى مــا تقولــه لنــا كلمــة هللا حتــى نتج َّنــب ذلــك الفــخ الروحــي.
* نرجو ال َّتع ُّمق في موضوع هذا الدرس ،استعدا ًدا ل ِ ُمناقَشته يوم السبت القادم الموافق  ١٣كانون الثاني (يناير).
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األحد

 ٧كانون الثاني (يناير)

إنجيل ال َّثراء
ق ـ َّدم أحــد مشــاهير الواعظيــن الذيــن يظهــرون عبــر شاشــة التلفزيــون رســالة بســيطة
يقــول فيهــا« :يريــد هللا أن يُبــاركَك ،والدليــل علــى بَ َركَ ِتــ ِه َ
لــك هــو ُوفــرة مــا لديــك ِمــن
ُنــت أمي ًنــا ،ســيجعلك هللا ثريًّــا.
ممتلــكات أرضيــة ».بعبــارة أخــرى ،إذا ك َ
هــذا الــرأي أو مــا يُشــابهه مــن آراء ،يُطلَــق عليــه تعبيــر ‹إنجيــل الثَّـراء› :اتبــع هللا وســوف
يجعلــك ثريًــا بالممتلــكات األرضيــة .هــذا الــرأي ال يعــدو كونــه مجــرد تبريــر الهوتــي زائــف
للما ِّديّــة ،أل َّن حقيقــة مــا يقولــه هــذا الــرأي هــو :هــل ترغــب فــي أن تكــون ما ِّديًّــا وتشــعر
بال ِّرضــا ِحيــال ذلــك؟ حسـ ًنا ،لدينــا ‹إنجيــل› نُق ِّدمــه لــك.
فــوق ذلــك ،فــإ َّن ربــط اإلنجيــل بالثَّـراء المضمــون هــو تو ُّجــه اســتعراضي خاطــئ .يخلــق
هــذا االعتقــاد تناقُضً ــا مــع الكتــاب ال ُم َقـ َّدس ويعكــس نظريــة الهوتيــة مركزهــا ال َّنفــس ،وهــي
ليســت ســوى نصــف الحقيقــة مكس ـ َّوة بلغــة اإلنجيــل .فــي جوهــر هــذه األكذوبــة يكمــن
جوهــر كل الخطايــا ،وهــو ال َّنفــس وال َّرغبــة فــي إمتــاع ال َّنفــس فــوق كل مــا عداهــا.
إ َّن الهــوت ’إنجيــل الثَّـراء’ يُعلِّــم أنــه إذ نُعطــي هلل ،ســنربح بال ُمقابــل ثـرا ًءا ما ِّديًّــا َمضمونًــا.
ولكــن هــذا يجعــل ِمــن هللا آلــة بيــع (تضــع فيهــا العملــة لكــي تحصــل علــى شــيء فــي
المقابــل —  ،)vending machineويُحــ ِّول عالقتنــا بــه إلــى َص ْفقَــ ٍة تِجاريــة ليــس إال‹ ،أنــا
ـت تَ ِع ُدنــي فــي ال ُمقابــل بــأن تَ ْف َعــل ذاك› .نحــن نُعطــي ،ليــس أل َّن هــذا هــو
أفعــل هــذا ،وأنـ َ
مــا ينبغــي أن نفعلــه ،لكــن ألجــل مــا ســنحصل عليــه فــي ال ُمقا ِبــل.
هذا هو ‹إنجيل الثَّراء’.



اقــرأ ٢كورنثــوس  .٧-١ :٨مــاذا يحــدث ُهنــا؟ مــا هــي المبــادئ التــي نراهــا فــي هــذه
اآليــات والتــي تتناقــض مــع ِفكــرة ‹إنجيــل ال َّثـراء›؟ ومــاذا يعنــي بولــس عندمــا يتحــدَّ ث
عــن «نِع َمــة العطــاء» (٢كورنثــوس )٧ :٨؟

مــع أ َّن أولئــك النــاس كانــوا فــي ِ
«ضيقــة شــديدة» (٢كورنثــوس  ،)٢ :٨إال أنَّهــم كانــوا
أســخياء ج ـ ًّدا ،حتــى أنَّهــم أعطــوا أكثــر ِم َّمــا كان ب َمقدورِهــم أن يُعطــوا .مثــل هــذه اآليــات
ـت تعيــش
وغيرهــا الكثيــر ت ُســاعدنا فــي دحــض الهــوت ’إنجيــل الثَّـراء’ الــذي يُعلِّــم أنــه إن كُنـ َ
عيشــة صالِحــة مــع هللا ،فســوف تحصــل علــى الكثيــر ِمــن الممتلــكات الما ِّديَّــة لتتباهــى بهــا.
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أيَّــة أمثلــة يمكنــك أن تجدهــا فــي أشــخاص مؤمنيــن بــاهلل لك َّنهــم غيــر أغنيــاء فــي
الممتلــكات األرضيــة ،وأشــخاص غيــر مؤمنيــن بــاهلل لك َّنهــم أغنيــاء بالممتلــكات
األرضيــة؟ مــاذا يُخبرنــا ذلــك عــن اســتخدام ال َّث ـراء كمؤشِّ ــر ل َب ـ َركات هللا؟

االثنين

 ٨كانون الثاني (يناير)

غشاوة على العين الروح َّية

لَســنا بحاجــة إلــى الكتــاب ال ُمقَــ َّدس لِيُ ْعلِمنــا إحــدى الحقائــق الواضحــة :همــوم هــذا
العالــم وثرواتــه هــي أمــور وقتيَّــة .ال شــيء يــدوم علــى هــذه األرض؛ وقط ًعــا لــن يــدوم طويـاً
أيضً ــا .وكمــا قــال بطــرس« :ونحــن غيــر ناظريــن إلــى األشــياء التــي تُــرى ،بــل إلــى التــي ال
تُــرى .أل َّن التــي تُــرى وقت َّيــة ،وأمــا التــي ال تُــرى فأبديَّــة» (٢كورنثــوس  .)١٨ :٤عندمــا يُركِّــز
الســماء،
المســيحيون اهتمامهــم علــى أمــور هــذا العالــم بــدالً ِمــن تركيزهــم علــى طريــق َّ
يحــدث لهــم ق ُْصــر نَظَــر .وأشــياء قليلــة يمكنهــا أن تعميهــم عــن ذلــك الطريــق أكثــر ِمــن
غــرور ال ِغنــى .قالــت ِهيل ِيــن كِل ِيــر ،التــي كانــت عميــاء« :إ َّن الشــخص األكثــر إثــارة للشــفقة
فــي هــذا العالــم هــو الشــخص الــذي يملــك البصــر ولكنــه ال يملــك البصيــرة» .إ َّن الكتــاب
ال ُم َق ـ َّدس ملــيء باألمثلــة ألشــخاص كانــوا ُمبصريــن ولكنهــم كانــوا بالحقيقــة فاقــدي البصــر
روحيًّــا.
«البعــض يُ ِح ُّبــون هــذا العالــم لدرجــة قَضَ ــت علــى مح َّب ِتهــم للحــق .وإذ تتعاظــم ثرواتهــم
األرضيــة ،يتضــاءل اهتمامهــم بكنوزهــم الســماوية .وكلمــا ازدادت ممتلكاتهــم فــي هــذا
العالــم ،ازداد احتضانهــم لهــا؛ وكأنهــم يخافــون ِمــن أن تُؤ َخــذ ثرواتهــم منهــم .وبقــدر مــا تكثــر
ممتلكاتهــم ،يتضــاءل مــا يُق ِّدمونــه لآلخريــن ،ومــع ازديــاد مــا يمتلكــون ،يــزداد شــعورهم
بالفقــر .يــا لخــداع المــال! إنَّهــم لــن يــروا ولــن يشــعروا باحتياجــات عمــل هللا» (روح النبــوة،
المواهــب الروحيــة ،ال ُمجلَّــد الثانــي ،صفحــة .)٢٦٧
ـس كافيًــا أن نضــع يســوع
إ َّن ِغشــى البصــر الروحــي يضــع الخــاص األبــدي فــي خطــر .ليـ َ
فــي االعتبــار ،بــل علينــا أن نجعلــه مركــز أنظارنــا.



اقــرأ متــى  ٧-٣ :١٣و .٢٢مــا هــو الخطــر الــذي ُيح ِّذرنــا منــه يســوع ُهنــا؟ لمــاذا ُيمكــن
ألي كان ،غن ًيــا كان أم فقيـ ًرا ،ألن يقــع فيــه؟
أن يكــون هــذا ف ًّخــا ســهالً ٍّ
أ َّوالً :يُحذِّرنــا المســيح ِمــن « َه ـ ِّم هــذا العالــم» (متــى  .)٢٢ :١٣يَعلَــم يســوع أ َّن جميعنــا
لدينــا همــومِ ،مــن ضمنهــا َه ـ ّم األمــور المال َّيــةَ .ه ـ ُّم الفق ـراء أنــه ليــس لديهــم مــا يكفيهــم،
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وهـ ُّم األغنيــاء هــو :هــل ِمــن مزيــد! علينــا فقــط أن نتأكَّــد أن ال نجعــل هــذه الهمــوم «تخنــق
الكلمــة» (متــى  )٢٢ :١٣فــي حياتنــا.
ثان ًيــا :يُحذّرنــا المســيح ِمــن «غــرور ال ِغنــى» (متــى  .)٢٢ :١٣ومــع أ َّن ال ِغنــى فــي حـ ِّد ذاتــه
ـس شـ ًّرا ،إال أنَّــه يملــك القــدرة لِ ِخدا ِعنــا بطريقــة قــد تقودنــا إلــى الهــاك األبــدي.
ليـ َ

مــا هــي الطــرق التــي تراهــا فــي حياتــك الشــخصية لـــ «خــداع الغنــى»؟ ومــا هــي
الخيــارات التــي يمكنــك اتِّخاذهــا لتحمــي نفســك ِمــن هــذا الخــداع؟

الثالثاء

 ٩كانون الثاني (يناير)

خطوات الشهوة (اشتهاء ما للغير)
الشَّ ــهوة ،مثــل كل الخطايــا ،تبــدأ فــي القلــب .تبــدأ فــي داخلنــا ،ثــم تطفــو نحــو الخــارج.
هــذا مــا َحـ َدثَ فــي عــدن.

اقــرأ تكويــن  .٦-١ :٣مــا الــذي َف َعلــه الشــيطان إلغــواء ح ـ َّواء لِ ِفعــل الخط َّيــة؟ كيــف
اســتعمل نفــس تلــك المبــاديء ،عبــر العصــور ،لِ ِخدا ِعنــا نحــن أيضً ــا؟



«فَـ َرأت المــرأة أ َّن الشَّ ــجرة ج ِّيــدة لــأكل ،وأنَّهــا بهجــة للعيــون ،وأ َّن الشــجرة شــه َّية للنظــر.
فأخــذت ِمــن ثمرهــا وأكلــت ،وأعطــت ر ُجلَهــا أيضً ــا معهــا ،فــأكل» (تكويــن .)٦ :٣
لــو أ َّن الشــخص لــم يعــرف أفضــل ،العتقــد بــأ َّن ِصناعــة اإلعالنــات قــد أخــذت مثالهــا
قصــة ج َّنــة عــدن .فقــد قَ ـ َّدم
الصناعيــة ِمــن َّ
النموذجــي فــي كيفيــة إعالنهــا عــن ال ُمنتجــات ِّ
الشــيطان ث َ َم ـ َرة معرفــة الخيــر والشــر بطريقــة خلقــت فــي ح ـ َّواء رغبــة جعلتهــا ت ُريــد أن
تحصــل علــى مــا هــو أكثــر م َّمــا لديهــا بالفعــل ،وجعلتهــا تظ ـ ُّن أنَّهــا بحاجــة إلــى شــيء لــم
تكــن فــي الحقيقــة بحاجــة إليــه .كــم هــو بــارِع! إ َّن ســقوط ح ـ َّواء هــو وصــف للخطــوات
الثــاث التــي يخطوهــا كل واحــد م َّنــا عندمــا نســقط فــي خط َّيــة الشــهوة (اشــتهاء مــا ليــس
لنــا) :أنــا أرى ،أنــا أريــد ،أنــا آخــذ.
قــد تكــون الشــهوة بطبيعتهــا خطيِّــة هادئــة .فهــي مثــل اللهفــة الجنســيةُ ،مســتترة وراء
وِشــاح أجســا ِدنا .ولكــن فــي ال ِّنهايــة ،عندمــا تطــرح ثمارهــا ،يُم ِكــن أن تكــون ُمد ِّمــرة .يمكنهــا
أن ت ِ
ُفســد العالقــات ،وقــد تتــرك آثــار جــروح تمتــد طوي ـاً فــي حيــاة َمــن ت ُِحــب ،وبعدهــا
نَح ِمــل وِز َر الشــعور بالذَّنــب.
إذا طغــت الشــهوة (اشــتهاء مــا ليــس لنــا) ،فســوف تطغــى علــى جميــع الْ َم َبــا ِدئ .رأى
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الملــك آخــاب كَ ـ ْر َم نابــوت ،فــأراده ،وأصبــح ُم ْكتَ ِئ ًبــا و َم ْغ ُمو ًمــا إلــى أن تآ َم ـ َرت َملِكَتــه علــى
قتــل نابــوت ِمــن أجــل الحصــول علــى كَر ِمــه (١ملــوك َ .)٢١ع َخــان لــم يســتطع ال ُمقاومــة
عندمــا رأى الـ ِّرداء والمــال ،فاشــتهاها وأ َخذَهــا (يشــوع  .)٢٢-٢٠ :٧االشــتهاء فــي النهايــة هــو
ُمج ـ َّرد وجــه آخــر لألنانيــة.
«إذا كانــت األنانيــة هــي الشــكل الســائد للخطيــة ،فاشــتهاء مــا ال نملكــه يمكــن اعتبــاره
الشــكل الســائد لألنانيــة .هــذا مــا أل َمــح إليــه الرســول بولــس بشــكل الفــت للنظــر عندمــا
َو َصـ َـف «األزمنــة الصعبــة» (٢تيموثــاوس  )١ :٣لالرتــداد ال ِّنهائــي .فهــو يُمثِّــل األنانيــة بأصــل
لــكل الشــرور التــي ستســود فــي ذلــك الوقــت ،والشَّ ــهوة هــي ثمرتهــا األولــى« .أل َّن النــاس
يكونــون ُمح ِّبيــن ألنفســهمُ ،مح ِّبيــن للمــال» (٢تيموثــاوس ( .)٢ :٣جــون هاريــس،Mammon ،
صفحــة .)٥٢

أي ميلٍ أو كل الميول نحو اشتهاء ما ليس لنا؟
ما أهم َّية أن نُدرِك في أنفسنا َّ

األربعاء

 ١٠كانون الثاني (يناير)

الطَّ َمع – لِ َتكُن األشياء على طريقتك


اقرأ إشعياء  .١١ :٥٦ما هي الخط َّية التي تُح ِّذرنا منها هذه اآلية؟

نحــن كبشــر ســا ِقطين ،يُم ِكــن أن يكــون الطَّ َمــع بالنســبة لنــا أمـ ًرا طبيعيًــا وســهالً بســهولة
الصعــب أن نتخيــل شــيئًا فــي الصفــات البشــرية أقــل انعكاســا
التَّنفُّــس .ومــع ذلــكِ ،مــن َّ
لصفــات المســيح مــن الطمــع« .فإنَّكــم تعرفــون نعمــة ربنــا يســوع المســيح ،أنَّــه ِمــن أجلِ ُكــم
ـي ،لكــي ت َْس ـتَغ ُنوا أنتُــم ِب َف ْق ـ ِر ِه» (٢كورنثــوس .)٩ :٨
افتَ َق ـ َر ،وهــو َغ ِنـ ٌّ
ال ـ َّر ُّب وحــده يَ ْعلَــم مــدى الخ ـراب الــذي َجلَ َبــه الطَّ َمــع عبــر التاريــخ .فقــد أ َّدى الطَّمــع
إلــى إشــعال الحــروب ،وتسـ َّبب الطمــع فــي إقــدام النــاس علــى ارتــكاب الجرائــم التــي جل َبــت
الخـراب علــى أنفســهم وعلــى عائالتهــم .يُمكــن أن يكــون الطَّمــع مثــل الجراثيــم والفيروســات
التــي تســتولي علــى ِ
حاضنهــا لِتَلْتَ ِهــم كل فضيلــة ،إلــى ح ـ ِّد أن ال يبقــي لديــه ســوى المزيــد
والمزيــد ِمــن الطَّ َمــع .الطَّ َمــع مــرض يُريــد كل شــيء :الشَّ ــهوة والقــ َّوة والممتلــكات .مــرة
أخــرى :أنــا أرى ،أنــا أريــد ،أنــا آخــذ.


القصة الحزينة؟
اقرأ متى  .١٦-١٤ :٢٦ماذا يمكن أن نتعلَّمه عن ق َّوة الطَّ َمع من هذه َّ
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ِ
الحــظ كلمــات يهــوذا« :مــاذا تُريــدون أن تُعطونــي ،وأنــا أســلِّمه إليكــم؟» (متــى :٢٦
 .)١٥الطَّ َمــع يطغــى علــى كل مــا عــداه .كان يهــوذا متمتِّ ًعــا بامتيــاز تمتَّــع بــه قليلــون ج ـ ًّدا
المتجســد (أي الــذي أخــذ صــورة البشــر)،
مــن النــاس عبــر التاريــخ :لقــد عــاش مــع المســيح
ِّ
وشــاهد ُمعجزاتــه ،واســتمع إليــه يُبشِّ ــر كلمــة الحيــاة .ومــع ذلــك ،أنظــر إلــى مــا قــاده الطَّ َمــع
ألن يفعــل.
ِ
«وكــم كان ال ُمخلِّــص رقي ًقــا فــي ُمعاملتــه لــذاك ال ُمزمــع أن يُسـلِّمه! إن يســوع فــي تعاليمه
فئوســا ضَ َربَــت الطَّ َمــع فــي أصولــه ،وص ـ َّور
تكلَّــم كثي ـ ًرا عــن مبــادئ اإلحســان التــي كانــت ً
لِ َع ْقــل يهــوذا شــناعة الجشــع ،ومـرا ًرا كثيــرة كان ذلــك التلميــذ يقتنــع بــأ َّن كالم المســيح صـ َّور
أخالقــه َّ
أدق تصويــر وكشــف عــن خطيتــه .ولكنــه أبــى االعتـراف بِشَ ـ ِّره أو اإلقــاع عنــه» (روح
النبــوة ،مشــتهى األجيــال ،صفحــة .)٢٧١-٢٧٠

َمــن ِم َّنــا ال يُظْ ِه ـ ُر شــي ًئا ِمــن الطَّ َمــع فــي أخالقــه — مــا لــم يكــن َح ـ ِذ ًرا؟ كيــف
يمكننــا ،بنعمــة هللا ،أن ن َُســيطر علــى هــذا الميــل الطبيعــي نحــو الطَّ َمــع؟

الخميس

 ١١كانون الثاني (يناير)

ضبط ال َّنفس

اقــرأ اآليــات أدنــاه .مــا الــذي تقولــه لنــا هــذه اآليــات حــول مــا يمكنــه بــل ويجــب أن
يســاعدنا ألن نفهــم كيــف يســتطيع النــاس — أغنيــاء كانــوا أم فُق ـراء ،أن يصونــوا أنفســهم
ِمــن أخطــار الطَّمــع وال َّجشــع والشــهوة ومح َّبــة المــال واألمــور الما ِّديَّــة التــي يتعــرض لهــا
المســيحي المؤمــن؟

أعمال الرسل ٢٦-٢٤ :٢٤




غالطية ٢٥-٢٢ :٥

٢بطرس ٩-٥ :١



تلــك اآليــات غن َّيــة ومليئــة بنصائــح إله َّيــة كثيــرة ،فيمــا يتعلَّــق بطريقة عيشــنا كمســيحيين.
ولكــن ِ
الحــظ خيطًــا يجمعهــا جمي ًعــا :ضبــط ال َّنفــس .يُم ِكــن لهــذه الصفــة أن تكــون صعبــة،
خاصــة حينمــا يتعلَّــق األمــر بالطَّ َمــع الشــهوة وال َّرغبــة فــي امتــاك األشــياء .يمكننــا أن نحمــي
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أنفســنا مــن األخطــار التــي تح َّدثنــا عنهــا ِمــن خــال ضبــط النفــس ،ألفكارِنــا أولً ث ُـ َّم ألفعالنــا.
ألي م َّنــا
يمكننــا ممارســة ضبــط ال َّنفــس فقــط عندمــا ن َُس ـلِّم ذواتنــا لِق ـ َّوة هللا .ال يُمكــن ٍّ
الصفــات الشــريرة؛ خاصــة إذا كانــت تلــك الصفــات قــد
بقُدرتنــا الذات َّيــة أن نتغلَّــب علــى تلــك ِّ
تأصلــت وتعـ َّززت فــي ال َّنفــس .نحــن بحاجــة حقيقيــة إلــى عمــل الـ ُّرو ِح الْ ُقـ ُدس بقـ َّوة فــوق
َّ
ِ
الطبيعــة فــي حياتنــا ،إذا أردنــا أن ننــال الغلبــة علــى تلــك الخــدع القويــة« .لــم ت ُصبْ ُكــم تجربــة
إال بشــرية .ولكـ َّن هللا أميــن ،الــذي ال يدعكــم ت ُج َّربــون فــوق مــا تســتطيعون ،بــل سـيَج َعل مــع
التَّجربــة أيضً ــا المنفــذ لتســتطيعوا أن تحتَ ِملــوا» (١كورنثــوس .)١٣ :١٠

أ ِعد ِقراءة ٢بطرس  .٩-٥ :١ما هو الطريق الذي يُشير إليه بطرس؟ ما هي خطوات
ذلك الطريق؟ وكيف يمكننا أن نتعلَّم كيف نتبعها — خاصة في سعينا للتغلب على
الطمع واالشتهاء؟

الجمعة

 ١٢كانون الثاني (يناير)

السـعادة ورضـا النفس.
لمزيـد مـن الـدرس :إ َّن الهدف األسـمى للجنس البشـري هو َّ
ولكـن ال ِّرضـا النفسـي ِمـن خلال الما ِّديَّـة ،لـن يُحقِّـق هـذا الهـدف .يعلَـم البشـر فـي ُع ْمـقِ
أعماقهـم أ َّن ذلـك صحيـح ،ومـع ذلـك فهـم يسـتمرون فـي اسـتحواذهم علـى الممتلـكات :أنـا
أرى ،أنـا أريـد ،أنـا آخذ .ما أبسـطها! السـبتيون المجيئيون ،كمـا اآلخرون أيضً ـا ،يواجهون تجربة
السـعادة،
قبولهـم ألهميـة الما ِّديَّـات .ولكـن ،التَّمـادي فـي اكتسـاب الحاجـات األرضيـة ال ت ُ ْن ِت ُج َّ
وال ِّرضـا أو القناعـة .بـدالً ِمـن ذلـك ،فهـي غالبًـا ما تكون سـببًا في ظهور مشـاكل؛ كمـا ظهر في
قصـة الشـاب الغنـي حينمـا تحـ َّول عـن المسـيح حزي ًنـا ،وقانطًـا ،ومكتئبًـا ألنـه لـم يسـمع من
المسـيح أو ألنـه لـم يأخـذ منـه مـا أراده« .إ َّن الما ِّديَّـة ترتَبِـ ُط ارتباطًـا وثيقًـا بالتدهـور الحاصل
فـي اإلنسـان .فهـو يسـقط ِمـن حالـة ال ِّرضـا والسـعادة الزائفـة إلـى حالـة اإلحبـاط والقلـق ،ثم
إلـى مشـاكل جسـدية مثـل الصـداع ،ثـم إلـى تَّقلُّبـات فـي الشـخصية ،واألنانيـة ،وصفـات غيـر
اجتماعيـة» (تيـم كاسـر ،The High Price of Materialism ،صفحـة .)٢٢
إ َّن المســيحيين الما ِّدييــن ،بمعنــى آخــر ،يَ ْن َهلــون ِمــن بئــر ال ِغنــى ُمتفاخريــن بثرواتهــم ،إال
أنَّ ُهــم فــي الحقيقــة فــي حالــة جفــاف روحــي .ولكننــا لــن نعطــش أبـ ًدا إذا شــربنا ِمــن المــاء
الــذي يمنحــه المســيح (يوحنــا .)٤١ :٤
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أسئلة للنقاش
 .1تأ َّمــل أكثــر فــي ِفكــرة ’إنجيــل الثــروة’ .مــا هي اآليــات التــي يُمكن أن يســتخدمها

الذيــن يؤمنــون بهــذه ال ِفكــرة للترويــج لهــا؟ وتال ُز ًمــا ،مــا هــي األمثلــة التــي يمكنــك
أن تجدهــا فــي الكتــاب ال ُم َقــدَّ س عــن أشــخاص أمنــاء ،أظهــرت حياتهــم رفضً ــا ح ًّيــا
لهــذا التعليــم الــكاذب؟
ـت
 .2قــال رجــل ،بعــد مــرور عــدَّ ة ســنوات علــى والدة ابنــه البِكــر« :لقــد تعلَّمـ ُ
حقيقتيــن كتاب َّيتيــن ُم ِه َّمتيــن ِمــن هــذا الصبــي :أوالً ،أننــا جمي ًعــا ُولدنــا خُطــاة .ثان ًيــا،
قصصــا عــن أنــه حتــى
أننــا ُولدنــا ويشــوبنا الطمــعَ ».مــن ِم َّنــا يســتطيع أن يســرد ً
األطفــال ُيظهــرون طبيعــة الطَّمــع فــي اإلنســان؟ مــاذا ُيخبرنــا ذلــك عــن حاجتنــا إلــى
النعمــة اإللهيــة؟
 .3كتــب أحدهــم« :إذا كُ َّنــا نبحــث عــن مصــدر مشــاكلنا ،ال يجــب أن نفحــص
النــاس للكشــف عــن تعاطيهــم للمخــدرات ،بــل يجــب أن نفحصهــم لنعــرف مقــدار
حماقتهــم جهلهــم وطمعهــم و ُح ِّبهــم للقـ َّوة ».مــا هــو الشــيء الكامــن فــي الطمــع
والــذي يجعلــه بهــذا القــدر ِمــن الضــرر ،ليــس فقــط بالنســبة للشــخص الطا ِمــع فقــط
ولكــن لِ َمــن حولــه أو حولهــا أيضً ــا؟ أ َّيــة أمثلــة تعرفهــا أنــت كان الطمــع فيهــا ســب ًبا
فــي كثيــر ِمــن المشــاكل لجميــع المتو ِّرطيــن بــه؟
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