الدرس الثالث

 ١٩–١٣كانون الثاني (يناير)

هللا أو المال

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :مزمــور ٩-٦ :٣٣؛ متــى ٢٢-١٦ :١٩؛ ١بطــرس ١٨ :١؛ عبرانييــن
١٥ ،١٤ :٢؛ خــروج ١٤ :٩؛ مزمــور .١٠ :٥٠

آيــة الحفــظ« :لذلــك ر َّف َعــهُ هللا أيضً ــا ،وأعطــا ُه اس ـ ًما فـ َ
كل اســم ،لكــي تَ ْج ُثــو
ـوق ِّ
تحــت األرض،
َ
باســم يســوع ك ُُّل ُرك َبــ ٍة ِم َّمــن فــي الســما ِءَ ،و َمــن علــى األرضَ ،و َمــن
ِ
ويَع َت ـر َِف ك ُُّل لِســانٍ أنَّ يســوع المســيح هــو َر ٌّب لِ َم ْج ـ ِد هللا اآلب» (فيلبــي .)١١-٩ :٢
هللا يعنــي مــا يقولــه فــي عــرض رؤيتــه فــي شــأن االســتحواذ ال ُمفــرط تجــاه المــال واألشــياء
الما ِّديَّــة .إ َّن كلمــات المســيح للرجــل الغنــي الجشــع ،الــذي رغــم بــركات هللا لــه ،أخ ـ َذ يُكثــر
فــي خزائنــه أكثــر فأكثــر ،يجــب أن تضــع خــوف هللا فينــا جمي ًعــا« :يــا غبــي! هــذه الليلــة
ـس
ـب نَف ُْسـ َـك ِمنــك .فهــذه التــي أ ْع َد ْدتَهــا لِ َم ـ ْن تكــون؟ هكــذا الــذي يَ ْك ِن ـ ُز لِ َنف ِْس ـ ِه وليـ َ
تُطلَـ ُ
ُه ـ َو َغ ِن ًّيــا هلل» (لوقــا .)٢١ ،٢٠ :١٢
إ َّن ِعبــادة هللا و ِعبــادة المــال يتعــارض واحدهمــا مــع اآلخــر .إمــا الواحــد أو اآلخــر ،هللا أو
المــالِ .مــن الوهــم أن نُف ِّكــر بأننــا نســتطيع أن نجمــع بيــن الطرفيــن ،ألن عيــش حيــاة مزدوجة
ســوف يؤذينــا عاجـ ًـا أم آجـ ًـا .قــد نخــدع اآلخريــن ،وقــد نخــدع حتــى أنفســنا ،لكــن ال يمكننــا
أن نخــدع هللا ،الــذي ســوف نُقـ ِّدم لــه يو ًمــا مــا حســابًا عــن أفعالنــا.
علينــا أن نختــار ،وكلَّمــا طــال تر ُّددنــا ،وتص َّنعنــا األعــذار وماطلنــا ،كلَّمــا قَ ِويَــت قبضــة المــال
ومحبــة المــال علــى ِ
نفوســنا .إ َّن اإليمــان يتطل َُّب قـرا ًرا.
األمــر الــذي يمكــن أن يُه ـ ِّون علينــا اتِّخــاذ الق ـرار هــو التركيــز علــى هللاَ :مــن ُه ـ َو ،مــاذا
فعــل مــن أجلِنــا ،وال َّديْــن الــذي علينــا لــه.
* نرجو ال َّتع ُّمق في موضوع هذا الدرس ،استعدا ًدا ل ِ ُمناقَشته يوم السبت القادم الموافق  ٢٠كانون الثاني (يناير).
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األحد

 ١٤كانون الثاني (يناير)

المسيح ،الخالِق


اقــرأ تكويــن ١ :١؛ مزمــور ٩-٦ :٣٣؛ إشــعياء ١٢ ،١١ :٤٥؛ إرميــا ١٥ :٥١؛ يوحنــا .٣ :١
بمــاذا تُخبرنــا هــذه اآليــات عــن ِ
محاســن العالــم المــا ِّدي؟

«إ َّن المســيح هــو الــذي نَشَ ــر الســموات ووضــع أساســات األرض ،وإ َّن يــده هــي التــي
علَّقــت العوالــم فــي الفضــاء وأبد َعــت زنا ِبــق الحقــل ،وهــو ‹ال ُمث ِّبــت الجبــال بق َّوتــه› ‹الــذي
لــه البحــر وهــو صنعــه› (مزمــور ٦ :٦٥؛  .)٥ :٩٥هــو الــذي مــأ األرض بــكل ألــوان الجمــال،
ـب محبــة اآلب»
والهــواء باألغانــي والتســابيح .وعلــى كل مــا فــي األرض والهــواء والســماء ،كَتَـ َ
(روح النبــوة ،مشــتهى األجيــال ،صفحــة .)١٨
األشــياء الما ِّديَّــة فــي حـ ِّد ذاتِهــا ليســت شـ ًّرا .ليــس كمــا تُنــادي بــه بعــض الديانــات بــأ َّن
العالــم المــا ِّدي والمــا َّدة ذاتهــا شــيء ســيئ أو شــرير وأن األشــياء الروحيــة هــي الصالحــة.
فالكتــاب ال ُم َق ـ َّدس يُقيِّــم العالــم المــا ِّدي.
أي حــال ،المســيح نفســه هــو الــذي خلــق العالَــم .فــإذًا ،كيــف يُمكــن أن يكــون
علــى ِّ
العالــم شـ ًّرا؟ يُم ِكــن ،مــع األســف ،أن يَنحــرف نحــو الشــر ويُســتخ َدم للشــر ،كمــا هــو الحــال
مــع جميــع عطايــا هللا .ولكــن هــذا ال يجعــل ِمــن عطيــة هللا األصليــة ش ـ ًّرا .يُح ـذِّر الكتــاب
ال ُم َق ـ َّدس ِمــن إســاءة اســتعمال وتشــويه األشــياء التــي خلقهــا هللا فــي هــذا العالــم ،وليــس
ضــد تلــك األشــياء ذاتهــا.
وعلــى عكــس ذلــك ،فقــد خلــق هللا هــذا العالــم المــا ِّدي ،وأراد أن يســتمتع شــعبه بثمــاره
أنــت والــاوي
وخيراتــه« :وتفــرح بجميــع الخيــر الــذي أعطــاه الــ َّرب إلهــك لــك ولبيتــكَ ،
والغريــب الــذي فــي وســطك» (تثنيــة ١١ :٢٦؛ انظــر أيضً ــا تثنيــة .)٢٦ :١٤
يســوع هــو الخالــق (يوحنــا  ،)٣-١ :١والعالــم ليــس ســوى عينــة م ّمــا صنعــه .إ َّن قدرتــه
الخالقــة تمنحــه منظــو ًرا متم ِّي ـ ًزا للحيــاة نفســها وألولئــك الذيــن يعيشــون فيهــا .هــو يعلَــم
قيمــة األشــياء الما ِّديَّــة ،ويعلَــم أنــه منحنــا إيَّاهــا ألجــل خيرنــا ،وأيضً ــا ألجــل ســعادتنا و ُمتعتنــا.
هــو يعــرف أيضً ــا مــا يحــدث عندمــا يُ َح ـ ِّرف البشــر عطايــا هللا إلــى المــدى الــذي يصنعــون
فيــه ِمــن هــذه العطايــا غاي ـ ًة فــي ح ـ ِّد ذاتهــا ،بينمــا كان قصــد هللا أن تكــون لتمجيــده هــو.

انظـر حولَـك لِ ُتشـا ِهد الخيـرات الكثيـرة فـي هـذا العالم الـذي خلقـه هللا .فحتى بعد
تأصـل فـي كثيـر منها .مـا الذي
ويلات الخط َّيـة مـا زال باسـتطاعتنا أن نـرى الخيـر ال ُم ِّ
تُخبرنـا بـه الخيـرات التـي نراهـا في هـذا العالـم ،الذي خلقـه هللا ،عن صلاح خالقه؟
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االثنين

 ١٥كانون الثاني (يناير)

ابن هللا  /ابن اإلنسان
نحــن كمســيحيين ،نؤ ِمــن أ َّن يســوع كان إل ًهــا كا ِمـ ًـا وإنســاناً كامـ ًـا .هــذه الوحــدة بيــن
اإللهــي والبشــري تجعــل نظرتــه فريــدة لمــا هــو ضــروري علــى األرض ومــا هــو ضــروري
للحيــاة األبديــة .إ ّن عــدم فهمنــا كيــف كان ممك ًنــا ليســوع أن يكــون لــه الطبيعــة اإللهيــة/
البشــرية ال يُ ِ
بطــل هــذا الحــق ،تما ًمــا كمــا أ َّن عــدم فهــم شــخص لعلــوم الفضــاء ال يمكــن أن
يمنــع طائــرة مــن الطي ـران.
« ُهنــا يوجــد ِســ َّران ِ
بســعر ســ ٍّر واحــد — تعــدد األقانيــم ضمــن وحــدة هللا ،والوحــدة
جســد»
بيــن األلوهيــة والبشــرية فــي شــخص يســوع ...ال يوجــد شــيء أعظــم ِمــن حقيقــة التَّ ُّ
( ،J. I. Packer ،Knowing Godصفحة .)٥٣
أحــد أســباب مجــيء يســوع إلــى هــذا العالــم هــو ألن يُظ ِهــر لنــا مــدى محبَّــة هللا وعنايتــه
بــكل واحــد منــا .أبعــد مــا يكــون ِمــن إلــه فاتــر و ُمتباعــد كمــا يعتقــد البعــض ،أظهــر يســوع
الصفــات الحقيقيــة ألبينــا الســماوي.
لكـ َّن الشــيطان حــاول أن يفصــل اإلنســان عــن هللا .حــا َول أن يُشـ ِّوه صــورة هللاِ ،
واص ًفــا إيَّــاه
بأنــه ال يهتــم بنــا .إ َّن الشــيطان يبــذل كل مــا فــي وِسـ ِعه وبأيَّــة وســيلة ممكنــة لِ ُيب ِعدنــا عــن
معرفــة واختبــار حقيقــة نعمــة هللا وصالحــه .والمحبــة الطاغيــة لألشــياء الما ِّديَّــة هــي إحــدى
خــدع الشــيطان للوصــول إلــى هــذا الهــدف.

القصــة عــن الطريقــة التــي يمكــن أن
اقــرأ متــى  .٢٢-١٦ :١٩مــاذا تقــول لنــا هــذه َّ
يســتخدمها الشــيطان ل ُيب ِعدنــا عــن هللا ِمــن خــال محبتنــا للمــال؟



َ
لــك أن تتَخيَّــل يســوع نفســه ،هللا فــي ال َّجســد ،يتحــ َّدث مــع هــذا الشــاب الــذي كان
ـخصا مميـ ًزا .ومــع ذلــك مــاذا َحـ َدثْ ؟ لقــد َسـ َم َح
ِمــن الواضــح أنــه يعلــم بــأ َّن يســوع كان شـ ً
ذلــك الشــاب لثرائــه العظيــم ،ومح َّب ِتــه لألشــياء الما ِّديَّــة ،أن تفصلــه عــن شــخص هللا ذاتــه .إ َّن
محبــة العالــم واألشــياء الما ِّديَّــة أ ْع َمتْـ ُه .ومــع كونــه شــعر بالحــزن ،إال أ َّن ُح ْزنَــه لــم يكــن كاف ًيــا
ليجعلــه يُ ْقـ ِـدم علــى ِفعــل مــا ُهــو صــواب .لــم يكــن حزي ًنــا ألنــه كان يفقــد ثروتــه (لــم يكــن
كذلــك) ،لكنــه كان حزي ًنــا ألنــه كان يَ ْف ِقــد نفســه ِمــن أجــل تلــك األشــياء.

أغنيــاء كُ َّنــا أَم فُق ـراء ،كيــف ُيمكننــا أن نتأكَّــد بأننــا نحتفــظ بعالقــة صحيحــة مــع
ما ِّديَّــات هــذا العالــم؟
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الثالثاء

 ١٦كانون الثاني (يناير)

المسيح ،ال ُمخلِّص

الســماء .لكـ َّن آدم وحـ َّواء أَ ْخطَـأَا ،وك َْسـ ُر القانــون يعنــي المــوت.
ال َّديْـ ُن ليــس ِمــن مبــادئ َّ
وهكــذا ،أصبَــح الجنــس البشــري مديونًــا للعدالــة اإللهيــة .لقــد أفلســنا ،وعجِزنــا روحيًــا عــن
ِســداد َديْــنٍ ال يمكننــا الوفــاء بــه.
إ َّن محبــة هللا لنــا َوضَ َعــت خطــة الخــاص .فقــد «صــار يســوع ضا ِم ًنــا لنــا» (عبرانييــن :٧
 .)٢٢إ َّن هويــة المســيح ب ِِص َف ِتــه ال ُمخلِّــص ،كَشَ ــفت أهــم صفقــة أجريَــت فــي التاريــخ .إ َّن
تضحيــة المســيح بحياتــه هــي وحدهــا التــي تســتطيع أن تَفــي ال َّديْــن للعدالــة اإللهيــةَ .دفَــع
يســوع َديْــن الخطيــة الواقــع علينــا حينمــا تعانــق العــدل وال َّرحمــة م ًعــا عنــد الصليــب .لــم يَـ َر
الكــون قــط ولــم يشــهد عرضً ــا بهــذه العظمــة وال ِغنــى كالــذي ظهــر فــي إيفــاء ال َّديْــن لخــاص
الجنــس البشــري (أفســس .)٢ :٥
الســماء فــي
الســماء إلــى هــذا العالــم ،وإذ منحنــا كل َّ
«إذ َس ـكَب هللا كل مــا فــي خزانــة َّ
المســيح ،فإنــه قــد اشــترى إرادة كل إنســان وعواطفــه وعقلــه ونفســه» (روح النبــوة ،المعلــم
األعظــم ،صفحــة .)٣٢٠

اقــرأ كل آيــة مــن اآليــات أدنــاه ،وضــع قائمــة باألشــياء التــي خلَّصنــا المســيح منهــا.
كولوســي ١٣ :١؛ ١تســالونيكي ١٠ :١؛ ١بطــرس ١٨ :١؛ عبرانييــن ١٥ ،١٤ :٢؛ غالطيــة :٣
١٣؛ رؤيــا يوحنــا .٥ :١



الكلمــة اليونانيــة «تيتليســتاي» التــي تعنــي «قــد أُكْ ِمــل» فــي يوحنــا  ،٣٠ :١٩ا ُِطلِــق عليهــا
أنهــا أهــم كلمــة ن ُِطــق بهــا علــى اإلطــاق .وهــي آخــر األلفــاظ التــي نَطَـ َـق بهــا يســوع علــى
الصليــب .إنَّهــا إعالنــه األخيــر ،وتعنــي أ َّن مرســليته قــد ا ُن ِجــزت ،وأ َّن َديننــا ‹قــد تـ َّم الوفــاء بــه
ـح فــي ِفــداء عالَـ ٍـم هالِــك .إ َّن
بالكامــل› .لــم يتف ـ َّوه بهــا كَ َمــن ال رجــاء لــه ،ولكــن كَ َمــن نَ َجـ َ
ال َّنظــر إلــى صليــب الخــاص يكشــف حدثًــا َوقَــع فــي الماضــي لــه تأثيــر فــي الحاضــر ورجــاء
للمســتقبل .ق ـ َّدم يســوع حياتــه ل ُيبيــد الخطيــة والمــوت وأعمــال الشــيطان إلــى األبــد .ذلــك
يعنــي أننــا نلنــا الخــاص رغــم أننــا ال نســتحقّه (أفســس  .)٧ :١إن إلقــاء نظــرة علــى عجائــب
الخــاص يعنــي إننــا نخطــو علــى أرض مق َّدســة.
إ َّن المســيح بصفتــه ال ُمخلِّــص هــو أســمى صــورة هلل .إ َّن جـ َّـل مــا يريــده هــو خالصنــا .هــذا
يُظ ِهــر تقديــره للجنــس البشــري ،خاصــة فيمــا يتعلَّــق بعالقتنــا بــه .ومــع وفــاء ال َّديْــن ،يُحـ ِّول
المســيح انتباهــه إلــى اســتجابتنا لتضحيتــه.
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فكِّــر فيهــا :قــام المســيح بإيفــاء الدَّ يْــن ،إيفــا ًءا كا ِمـ ًـا وشــا ِم ًل ،لــكل الشــرور التــي
َف َعلْ َتهــا .كيــف يجــب أن تكــون اســتجابتك؟ (انظــر أيــوب .)٦ ،٥ :٤٢

األربعاء

 ١٧كانون الثاني (يناير)

إله َغيور
ٌ

أ ْعلَ ـ َن هللا فــي ُمجابَهتــه لفرعــون« ،ألنِّــي هــذه الم ـ َّرة ا ُِرســل جميــع ضرباتــي إلــى قل ِبـ َـك
ـس ِمثلــي فــي كل األرض» (خــروج .)١٤ :٩
وعلــى َعبيـ ِـد َك وشَ ــعب َِك ،لكــي تعــرف أ ْن ليـ َ


«ليس مثلي في كل األرض»؟
ماذا كان قصد هللا بقوله َ
« ِمــن ال ُمســتحيل علــى العقــل البشــري المحــدود أن يُــدرِك بصــورة كاملــة صفــات وأعمــال
بالسـ ّريَّة حتــى إلــى َمــن ُهــم أشـ ُّد النــاس ِفطنــة وأكثرهــم
هللا الالمحــدود .فســيبقى هللا ُمتَ َســرب ًِل ِّ
قُـ َّوة و ِعل ًمــا» (روح النبــوة ،إرشــادات للكنيســة ،ال ُمجلَّــد الخامــس ،صفحــة .)٦٩٩ ،٦٩٨
هللا ليــس لــه مثيــل (١ملــوك  .)٦٠ :٨هــو يُف ِّكــر ويَذكُــر ويعمــل بطــرق ال نَ ِعيهــا نحــن.
ومهمــا كانــت ُمحاوالتنــا ألن نجعلــه فــي صورتنــا ،فســيبقى هللا هــو هللا .فهــو الــذي جعــل كل
ـس آ َخـ ُر» (ملــوك
ندفــة ثلــج ،وعقــل ،ووجــه ،وكل شــخصية ُمتفـ ِّردة فــي نو ِعهــا؛ ُهـ َو « ُ
هللا َولَيْـ َ
كل ،هــو الخالــق ،وكخالِــق ُه ـ َو بالتأكيــد ُمتم ِّيــز عــن خالئقــه.
األول  .)٦٠ :٨علــى ٍّ



مــاذا تقــول لنــا اآليــات التاليــة عــن مــدى تم ُّيــز هللا عــن خليقتــه؟ ١صموئيــل ٢ :٢؛
مزمــور ٨ :٨٦؛ إشــعياء ٩ ،٨ :٥٥؛ إرميــا ١٠ :١٠؛ تيطــس .٢ :١

إذ ننظــر إلــى هللا بــكل مــا هــو عليــه ،كل مــا يمتلكــه ،وإلــى كل مــا يفعلــه ،يكــون ِمــن
ال َع َجــب أن يكــون لــه ُمنافســون .ولكــن مــع ذلــك يوجــد لــه ُمنافســون ،بمعنــى أنــه يتنافَــس
لِكَســب محبــة النــاس وعواطفهــم .قــد يكــون ذلــك هــو ســبب قــول هللا أنــه إلــه «غيــور»
(خــروج  .)١٤ :٣٤لقــد َخلَـ َـق هللا البشــر ليكونــوا أح ـرا ًرا ،بمعنــى أ َّن لنــا االخ ِتيــار ألن نعبــده
أي شــي ٍء آخــر .لقــد كانــت هــذه ،فــي أحيــانٍ كثيــرة ،هــي ُم ِ
عضلــة البشــر األساســية:
أو نعبــد َّ
ـض النظــر عــن هيئــة ذلــك المعبــود ،فــي ُمقابــل عبــادة اإللــه
اختيــار عبــادة آلهــة أخــرىِ ،ب َغـ ِّ
الواحــد الــذي وحــده يســتحق العبــادة ،اإللــه الــذي خلــق ويمتلــك كل الكــون .لهــذا إذًا هــو
بحــق إلــه غيــور.
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َماذا يوجد في حياتك — إذا ُوجِ دَ أي شيء ،يُنا ِف ُس هللا في ُح ِّبك له؟

الخميس

 ١٨كانون الثاني (يناير)

الملك َّية الحقيق َّية

نح ـ ُن ُملـ ٌـك هلل بالخليقــة وال ِفــداء .لســنا وحدنــا ُملــك هلل ،بــل أ َّن كل مقتنياتنــا هــي ملــك
أي شــيء ســوى اختياراتنــا.
لــه أيضً ــا .نحــن ،بذواتنــا ،ال نمتلــك َّ
بالمقابــل ،هنــاك عقيــدة دنيويَّــة راســخة بفكــرة أننــا نملــك ُمقتنياتنــا .لكـ َّن هــذه ِخ ْد َعــة.
إذا ظـ َّن المســيحيون أنَّهــم المالكــون النهائيــون لمقتنياتهــم ،فإنَّهــم بذلــك يظ َّنــون شــيئًا هــو
بخــاف مــا تُعلِّمنــا إيَّــاه كلمــة هللا.
هللا هو الذي يملك كل شيء وليس نحن (أيوب  .)١١-٤ :٣٨نحن ُمج َّرد غُرباء ونُزالء (الويين
 ،)٢٣ :٢٥كما كان اإلسرائيليون في أرض الموعد .نحن نعتمد على هللا حتى في تنفُّسنا (أعمال
ال ُّرسل  .)٢٥ :١٧ما نعتقد أننا نملكه ،هو ُملك هلل .نح ُن لسنا سوى ُوكالئه ،وعلى ذلك ،علينا أن
ندير جميع المقتنيات الملموسة (الما ِّديَّة) وحتى غير الملموسة لمجد هللا.



اكتــب قائمــة بمــا يمتلكــه هللا مــن ضمــن اآليــات التاليــة :تثنيــة ١٤ :١٠؛ مزمــور ١٠ :٥٠؛
مزمــور ١٦ :١٠٤؛ حزقيــال ٤ :١٨؛ حجــي ٨ :٢؛ ١كورنثــوس  .٢٠ ،١٩ :٦مــاذا تُخبرنــا كل هــذه
اآليــات حــول مــا يجــب أن تكــون عليــه نظرتنــا لألشــياء الما ِّد َّيــة الموجــودة فــي حوزتنــا؟

«كل األشـياء هـي ُملـك هلل .قـد يتغاضـى البشـر ع َّمـا يطالـب بـه هللا .وبينمـا يُسـبغ بركاتـه
عليهـم بسـخاء ،قـد يسـتخدمون عطايـاه فـي إشـباع مسـ َّراتهم األنانيَّـة؛ ولكنهـم سـوف يُ ْد َعون
لِيُعطـوا ِحسـابًا عـن وكالتهـم» (روح النبـوة ،إرشـادات للكنيسـة ،ال ُمجلَّد التاسـع ،صفحة .)٢٤٦
إ َّن ملكيَّــة هللا ووكالتنــا تفــرض عالقــة ‹وكالــة› ،يُم ِكــن هلل ِمــن ِخاللهــا أن يســتخدمنا بطــرق
تع َّدنــا للســماء ،وتكــون ذات نف ـعٍ وبركــة لآلخريــن .ولكــن الــوكالء غيــر األمنــاء يُمكنهــم أن
يحــ ِّدوا ِمــن وصــول المالِــك لممتلكاتــه .وكمــا رأينــا فــي درس األمــس ،هللا ال يفــرض علينــا
إرادتــه .هــو َخلَقَنــا ،وأعطانــا ممتلــكات فــي هــذا العالــم إلدارتهــا لــه إلــى حيــن عودتــه.
وكيف َّيــة تص ُّرفنــا بهــا هــو أمــر يعكــس نــوع العالقــة التــي لنــا معــه.

فكِّــر فــي معنــى أنــك فــي الحقيقــة ال تمتلــك شــي ًئا مــن الممتلــكات التــي فــي
حوزتــك ،ولكنهــا جميعهــا ُملــك هلل .مــاذا يقــول لــك ذلــك ع َّمــا يجــب أن تكــون عليــه
عالقتــك بمــا لديــك مــن مقتنيــات؟
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الجمعة

 ١٩كانون الثاني (يناير)

لمزيــد مــن الــدرس  :الوكالــة ،كمــا نفهمهــا ،بــدأت بوضــع هللا آدم وحـ َّواء فــي بســتان
جميــل ،كان عليهمــا أن يعمــا فيــه ويحفظانــه (تكويــن  .)١٥ :٢فــي تلــك البيئــة المثاليــة،
كان عليهمــا أن يعمــا لكــي يجعــا ذلــك البســتان مكانًــا يُمكــن العيــش فيــه .لــم تكــن تلــك
ُمهم ـ ًة صعبــة .عهــد هللا إليهمــا بالــدور الــذي ســيقومان بــه ،وأرشــدهما إلــى كيفيــة القيــام
بمســؤوليتهما .إ َّن االعتنــاء بج َّنــة عــدن كان مــن شــأنه أن يعطــي معنــى ويجلــب ســعادة
للعائلــة الجديــدة.
‹الســلطان› (تكويــن  )٢٨ ،٢٦ :١يأتــي بمعنــى ‹يُ ْخ ِضــع للســيطرة
إ َّن الفعــل ال ِعبــري لكلمــة ُّ
ويَح ُكــم› .ولــم يكــن ذلــك — حســب ســياق الــكالم — بقصــد القســوة فــي التَّسـلُّط ،ولكنــه
تح ُّكــم نافــع للعنايــة بخليقــة هللا .ولــم تتوقَّــف تلــك المســؤولية .لقــد كان علــى آدم وح ـ َّواء
فــي تلــك البيئــة أن يتعلَّمــا أ َّن هللا هــو المالِــك ،وأنَّهمــا كانــا اإلدارييــن ،أو الوكيلَيــن .كان قصــد
هللا منــذ البدايــة أن يكــون آلدم وحـ َّواء وظيفــة المســؤولية والثِّقــة وليــس الملكيــة .كان عليهمــا
أن يُ َب ْر ِهنــا هلل علــى أمانتهمــا فــي أداء مهمتهمــا.
«أعطــى هللا ج َّنــة عــدن آلدم وحـ َّواء ليعتنيــا بهــا .كان عليهمــا أن ’يعمالهــا ويحفظاهــا’ .كانا
َسـ ِعي َدين فــي عملهمــا .وقــد عمــل عقالهمــا وقلباهمــا وإرادتاهمــا بانســجام تــام .لــم يشـ ُعرا
ـأي إرهــاق وال تعــب فــي أعمالهمــا .كانــت أوقاتهمــا مليئــة باألعمــال المفيــدة والتواصــل
بـ ِّ
واحدهمــا مــع اآلخــر ،وكانــا مســرورين بوظيفتهمــا .هللا والمســيح كانــا يزورانهمــا ويتح َّدثــان
معهمــا .كانــت لهمــا ح ِّريَّــة كاملــة ...كان هللا هــو مالــك بيتهمــا — ج َّنــة عــدن .وكانــا يحفظانهــا
تحــت رعايتــه» (روح النبــوة ،Manuscript Releases ،ال ُمجلَّــد العاشــر ،صفحــة .)٣٢٧

أسئلة للنقاش
 .1مــاذا تُعلِّمنــا حقيقــة أنَّ هللا يملــك العالــم حــول مســؤوليتنا األساســية فيمــا

عصــب السياســي لبعــض
يختــص بالبيئــة؟ فــي حيــن أنَّــه يجــب علينــا أن نتج َّنــب ال َّت ُّ
أنصــار البيئــة الذيــن يوشــكون علــى ِعبــادة الخليقــة ذاتهــا ،مــاذا يجــب أن يكــون
موقفنــا كمســيحيين تجــاه الحفــاظ علــى البيئــة؟
 .2تأ َّمــل أكثــر فــي ِفكــرة أنَّ هللا إلــه «غيــور» .ليــس سـ ً
ـهل اســتيعاب هــذا المفهــوم،
ـيء يجــب تج ُّنبــه .كيــف يمكننــا
خاصــة أنَّ نظرتنــا إلــى الغيــرة هــي أنهــا شــيء سـ ِّ
أي مــن اآلثــار
مــع ذلــك أن نفهــم هــذه ال ِفكــرة إذ نُط ِّبقهــا علــى هللا بــدون تحميلهــا ّ
الســلبية التــي تحملهــا هــذه الكلمــة عــادة؟
 .3كيــف يمكننــا أن نُم ِّيــز بيــن االســتخدام الصحيــح واالســتمتاع باألشــياء الما ِّديَّــة
التــي خلقهــا هللا وبيــن ســوء اســتخدام هــذه األشــياء؟ مــا هــي األهميــة القصــوى
لهــذا التمييــز؟
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