الدرس الخامس

 ٢٧كانون الثاني (يناير) –  ٢شباط (فبراير)

وكالء فيما بعد ج َّنة عدن

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :إشــعياء ١٨-١٤ :٢٢؛ ١كورنثــوس ٢ ،١ :٤؛ كولوســي ٣ ،٢ :٢؛
أفســس ١٧-١٣ :٦؛ ٢كورنثــوس .١٠ :٥
آيــة الحفــظ« :بــل كمــا ْاس ُت ْح ِسـ َّنا ِمــن هللا أن نُ ْؤتَ َمــن علــى اإلنجيــل ،هكــذا نتكلَّــم ،ال
كأننــا نُ ْر ِضــي النــاس بَــل هللا الــذي يَ ْخ َت ِبـ ُر ُقلُوبَ َنــا» (١تســالونيكي .)٤ :٢
كان أ َّول عمــل أوكِ َل إلــى آدم وح ـ َّواء يتض َّمــن الوكالــة .أعطاهمــا هللا الج َّنــة وكل الخليقــة
ليعتنيــا ويَ ْســتَ ْم ِتعا بهــا ،باإلضافــة إلــى التَّ َســلَّط عليهــا (تكويــن  ،)١٥ :٢حتــى وإن كانــا ال
ـدل مــن ذلــك ،كانــا وكيليــن علــى مــا اســتأمنهما هللا عليــه.
يمتلــكان أي شــيء فيهــا .بـ ً
ســوف نتف َّحــص عــن قُــرب ،فــي درس هــذا األســبوع ،تعريــف الوكيل ،ولكــن بعد الســقوط؛
أي بعــد طــرد أبَ َوينــا األ َّوليــن ِمــن جنــة عــدن .أي أننــا نحــن أيضً ــا وكالء — ولكــن فــي محيــط
أو بيئــة تختلــف اختالفًــا كبيـ ًرا عــن تلــك التــي كان آدم وحـ َّواء يتمتَّعــان بهــا فــي البــدء.
مــا هــي الوكالــة؟ هنــاك أشــخاص ُمعيَّنيــن فــي الكتــاب ال ُم َقـ َّدس يُظ ِهــرون بطريقة عيشــهم
َمــن هــو الوكيــل .هنــاك نصــوص أخــرى توضــح معنــى الوكالة بِجــا ٍء أكثــر .عندمــا ن ُْص ِبــح وكال ًء
هلل ،يتغيَّــر تركيزنــا علــى العالــم وقيمتــه الما ِّديَّــة إلــى التركيــز علــى الخالــق ورســالته .لقــد َع ِهــد
هللا إلينــا بمســؤوليات ِمــن مصــدر إلهــي كمــا فَ َعـ َـل مــع آدم وحــواء .لكــن الوكالــة تغ َّيــرت منــذ
الســقوط فــي عــدن ألنــه وتَال ُز ًمــا مــع مســؤولياتنا لالهتمــام بالعالــم المــا ِّدي ،فقــد ُع ِهـ َد إلينــا
أيضً ــا أن نكــون وكالء صالحيــن للحقائــق الروحيــة.
* نرجو ال َّتع ُّمق في موضوع هذا الدرس ،استعدا ًدا ل ِ ُمناقَشته يوم السبت القادم الموافق  ٣شباط (فبراير).
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األحد

 ٢٨كانون الثاني (يناير)

وكالء في العهد القديم
كلمــة «وكيــل» ذاتهــا ف ُِّســرت مـ َّرات قليلــة فقــط فــي العهــد القديــم .فــي أغلــب الحــاالت
جــاءت ضمــن تعبيــر يُشــير إلــى الشــخص ’القائــم علــى البيــت’ ،بمعنــى أن يكــون الشــخص
مســؤولً عــن رعايــة البيــت؛ أي أنَّــه «وكيــل» (تكويــن ١٩ :٤٣؛ تكويــن ٤ ،١ :٤٤؛ ١ملــوك :١٦
 .)٩علــى الــوكالء مســؤولية إدارة شــؤون البيــت وممتلــكات س ـ ِّيدهم ،و ُهــم يُن ِّفــذون كل مــا
يُطلَــب منهــم .إ َّن تفســير أو تعريــف الوكيــل فــي العهــد القديــم يُمكــن اســتخالصه بتحديــد
ِصفــات الوكيــل .ال يمكــن فصــل الــوكالء عــن وكاالتهــم ألنهــا تكشــف عــن هويَّتهــم.
العهــد القديــم ِ
يوضــح بعــض ِصفــات الوكيــل .أولً  :إ َّن منصــب الوكيــل كان مســؤولية
عظيمــة (تكويــن  .)٤ :٣٩كان اختيــار الـ ُوكالء يتـ ُّم بنــا ًءا علــى قُ ُدراتِهــم ،وكانــوا ِ
موضــع احتـرام
وثقــة ِمــن مالِكيهــم نتيجــة آلدائِهــم لِ ُم ِه َّماتهــم .ثانيًــا :كان الــوكالء يُدركــون أ َّن مــا ُع ِه ـ َد بــه
إليهــم هــو ُم ٌ
لــك لِمالِكيهــم (تكويــن  .)٣٨-٣٤ :٢٤هــذا هــو الفــرق األهــم واألســمى بيــن
يســت ِغ ُّل
الوكيــل والمالِــك .فالــ ُوكالء يفهمــون ويُدركــون موقعهــم ومركزهــم .ثالثًــا :عندمــا ْ
الــوكالء مــا ُع ِهـ َد إليهــم بــه الســتخدامهم الخــاص ،تتحطَّــم عالقــة الثِّقــة بينهــم وبيــن المالِــك،
ويتــم طردهــم ِمــن وظيفتهــم (تكويــن ٢٣ :٣؛ هوشــع .)٧ :٦

ـم تعييــن «شَ ـ ْب َنا» وكيـ ًـا وأميــن صنــدوق
اقــرأ إشــعياء  .١٨-١٤ :٢٢أثنــاء ُحكــم حز ِق َّيــا ،تـ َّ
أيضً ــا — ِ
والســلطة .مــاذا َحــدَ ث لــه نتيجة ســوء اســتخدامه
منصبــان فــي غا َّيــة األهميــة ُّ
لمنصبه ؟




«الوكيــل يُو ِّحــد نفســه مــع سـ ِّيده .يتق َّبــل مســؤوليات الوكيــل ،وعليــه أن يتصـ َّرف كبديــل
عــن َس ـ ِّيده ،ويقــوم باألعمــال التــي كان ســيقوم بهــا س ـ ِّيده فــي حــال حضــوره .واهتمامــات
سـ ِّيده ت ُصبــح هــي اهتماماتــه .إن منصــب الوكيــل لــه كرامتــه أل َّن سـ ِّي َده يثــق بــه .فــإذا تصـ َّرف
بقصــد أنانــي بــأي طريقــة ِمــن الطــرق لِ ُيحـ ِّول الفوائــد العائِــدة علــى تجــارة سـ ِّيده لِ َم ْن َف َع ِتــه
الخاصــة ،فيكــون قــد َج َحــد بالثِّقــة ال ُم ْو َد َعــة فيــه» (روح النبــوة ،شــهادات للكنيســة ،المجلَّــد
َّ
التاســع ،صفحــة .)٢٤٦

كيــف يمكننــا أن نتعلَّــم بطريقــة أفضــل أننــا ح ًقــا وكالء عــن ك ُِّل مــا نملكــه فــي
هــذه الحيــاة؟ وكيــف يجــب أن يكــون َو ْقـ ُـع هــذا اإلدراك علــى كل مــا نفعلــه؟
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االثنين

 ٢٩كانون الثاني (يناير)

وكالء من العهد الجديد
كلمتــان أساسـيَّتان باللغــة اليونانيَّــة ت َِصفــان «الوكيــل» ،همــا  Epitroposالتــي تظهــر ثــاث
كل ِمــن الكلمتيــن وظائــف ت ُ َج ِّســد
م ـ َّرات ،و Oikonomosالتــي تظهــر عشــر م ـ َّرات .تصــف ً
مســؤوليات إداريَّــة يَ ْع َهــد بهــا صاحــب ال ُملــك إلــى الوكيــل.
فــي ك ٍُّل ِمــن العهديــن الجديــد والقديــم يُ َحـ َّد ُد الــوكالء بمــا يقومــون بــه ِمــن أعمــال .العهد
حاس ـ َبة (لوقــا  )٤٨ :١٢والمطلــوب
الجديــد يُح ـ ِّدد صفــة الوكيــل ِمــن ناحيــة ال ُمســا َءلة أو ال ُم َ
ـدل ِمــن
منــه (١كورنثــوس  .)٢ :٤لك ـ َّن العهــد القديــم ،يُركِّــز بشــكل أكثــر علــى ِملْك َّيــة هللا بـ ً
التركيــز ال ُمباشــر علــى وص ِف َنــا كــوكالء لــه .وهكــذا ،ففــي حيــن أ َّن مفهــوم الوكيــل يَتَشــابِه فــي
يتوســع فــي مفهــوم الوكالــة إلــى أبعــد ِمــن ُمج ـ َّرد
ك ٍُّل ِمــن العهديــن ،إال أ َّن العهــد الجديــد َّ
إدارة شــؤون البيــت.
ِ
فــي َمثَــل الوكيــل الخائــن (لوقــا  ،)١٥-١ :١٦يســتفيض يســوع فــي تعريفه للوكيــل .والدرس
ال ُمس ـتَ ْخلَص منــه ُه ـ َو أبْ َع ـ ْد ِمــن ُمج ـ َّرد وكيــل يته ـ َّرب ِمــن كارثــة مال َّيــة ،فهــو ينطبــق أيضً ــا
علــى أولئــك الذيــن يســعون للهــرب ِمــن كارثــة روحيــة ِمــن خــال إعــان حكيــم لإليمــان .إ َّن
الوكيــل الحكيــم عليــه أن يسـتَ ِع َّد للمســتقبل — إلــى المجــيء الثانــي للمســيح ،إلــى أبعــد مــن
ال َّزمــن الحاضــر والوقــت الراهــن (متــى .)٢١ :٢٥



اقــرأ ١كورنثــوس ٢ ،١ :٤؛ تيطــس ٧ :١؛ ١بطــرس  .١٠ :٤مــاذا تقــول لنــا هــذه اآليــات
عــن الــوكالء والوكالــة؟

«هــل أفتــح قلبــي للــروح ال ُق ـ ُدس ،حتــى ت ُْس ـتَ ْن َه َض كل أعضائــي و ِقــواي التــي عهــد بهــا
خاصــة للمســيح ،وأعمــل فــي ِخد َم ِتــه .أنــا وكيــل نِ ْع َم ِتــه» (روح النبــوة،
ـي؟ أنــا ِمل ِكيَّــة َّ
هللا إلـ َّ
مبــادئ التعليــم المســيحي ،صفحــة .)٣٠١
فــي لوقــا  ،٤٨-٣٥ :١٢يســتخدم يســوع تعبيــر «الوكيــل» مجــازًا .ف ُيخبرنــا عــن الوكيــل
الحكيــم ال ُمس ـتَ ِعد لعــودة ابــن اإلنســان ،ويصــف الوكيــل الخائِــن بأنَّــه تخلَّــى عــن عنايتــه
بشــؤون أمــاك سـ ِّيده أل َّن سـ ِّيده أبطــأ قدومــه .لقــد ت َحـ َّول ذلــك الوكيــل الخائــن إلــى ُمسـتَبِد،
ـؤول عــن
وأصبــح يُســيء إلــى كل َمــن هــم حولــه .لَــم يَ ُع ـ ْد ِمثــالً للعمــل الصالــح وال مسـ ً
نِعمــة هللا.
عندمــا نَ ْقبَــل المســيح ،نصيــر وكال ًء مد ُع ّويــن ألن نرعــى المــوارد التــي يُوفِّرهــا هللا.
لكــن األكثــر أهميــة مــن ذلــك ،هــو أننــا مدعــوون لرعايــة وإدارة الحقائــق الروحيــة للحيــاة
المســيحية اســتعدا ًدا للســماء.
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اقــرأ لوقــا  .٤٥ :١٢لمــاذا يجــب علينــا نحــن كأدفنتســت ســبتيين أن نُحــاذر ِمــن
الوقــوع فــي ِخدْ َعــة اإلحســاس بالتباطــؤ أو التأخيــر؟

الثالثاء

 ٣٠كانون الثاني (يناير)

وكالء عن َسرائر هللا




اقــرأ كولوســي ٣ ،٢ :٢؛ ١تيموثــاوس  .١٦ :٣مــا هــو الشــيء الــذي تُع ِّرفــه أو تصفــه هــذه
اآليــات علــى أنــه «سـ ّر»؟ وإذا مــا كان ذلــك سـ ٍّرا ،فمــا هــي حــدود مــا نســتطيع معرفتــه
عــن ذلــك — حســب هــذه اآليات؟

قــال صــورف ال ُّنعمانــي أليــوب« :إلــى ُعمــق هللا ،أَم إلــى نِهايــة القديــر تنتهــي؟» (أيــوب
 .)٧ :١١إ َّن تعبيــر « ُعمــق هللا» ُمتَر َجــم باللغــة اإلنجليزيــة إلــى «أســرار» .والتعليــق التالــي
يتعلَّــق بمعنــى أسـرار أو ِ
الســر يُعطــي معنــى :ال ُمح ِّيــر ،الغا ِمــض ،المجهــول ،ال تفســير
«ســر»ِّ .
لــه ،ال يمكــن إدراكــه ،ال يُ ْسـ َبر َغــورهُ .سـ ِّجلَت أسـرار هللا فــي األســفار ال ُمق َّدســة ،رغــم أ َّن فهمنا
الكا ِمــل لهــا مــا ي ـزال فــوق إدراكنــا .لذلــك هــي أس ـرار .األمــر يُشــبه كل واحـ ٍـد ِم َّنــاِ ،ب ِق َصــر
الســماء آ ِمليــن أن نــرى َّ
أدق التفاصيــل .بالطبــع ال يُم ِكننــا الرؤيــة
نظــره ،إذ نُحــاول ال َّنظَــر إلــى َّ
إلــى ذلــك البُعــد مــا لــم يكشــف هللا لنــا ذلــك.



ماذا تقول اآلية الواردة في تثنية  ٢٩ :٢٩حول ما كشفه هللا لنا؟

نحــن وكالء علــى أشــياء ال نفهمهــا بشــكل كامــل .معرفتنــا محــدودة و ُمقتَ ِصــرة علــى مــا
كشــفته الرؤيــا ومــا كشــفه الكتــاب ال ُم َقـ َّدس لنــا .إ َّن أعظــم وكالــة لنــا هــي أن نحيــا «ك ُخـ َّدام
للمســيح ووكالء س ـرائر هللا» (١كورنثــوس .)١ :٤
ِ
يريدنــا هللا ،كــوكالء لــه ،أن ن َُصــون ونُعلِّــم ونرعــى ونُحافــظ علــى الحــق اإللهــي الــذي
أظهــره لنــا .وتحقيــق ذلــك هــو ُمنتهــى هــدف الوكالــة ،ويعنــي ذلــك أن يكــون لنــا ِ
«س ـ ّر
ا ِإلي َمــانِ بِضَ ِميــ ٍر طَا ِهــرٍ» (١تيموثــاوس .)٩ :٣
إ َّن أعظــم ِس ـ ّر هــو أننــا جمي ًعــا نســتطيع أن نختبــر المســيح« ،رجــاء المجــد» .إ َّن خطَّــة
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الخــاص هــي فــوق الطبيعــة و ِمــن المســتحيل علينــا أن نفهمهــا كا ِمـ ًـا .أ َّن الــذي «كل شــيء به
كان» (يوحنــا  )٣-١ :١ينــزل إلــى هــذه األرض و»يظهــر فــي الجســد» (روح النبــوة ،مخطوطــات
منشــورة ،الجــزء الســادس ،صفحــة  )١١٢ل ُيقــ ِّدم نفســه ذبيحــة عــن خطايــا البشــرية ،أمــر
يتض َّمــن أسـرا ًرا لــن يتــم إدراكهــا بشــكل كامــل ِمــن ِق َبــل أي مخلــوق .حتــى المالئكــة يدرســون
ليفهمــوا سـ ّر ســبب مجــيء يســوع إلــى األرض (١بطــرس  .)١٢ :١ومــع ذلــك ،فــإ َّن مــا يعرفونــه
ِ
وصالحــه (انظــر رؤيــا يوحنــا .)١٣ :٥
ِفعـ ًـا يجعلنــا جمي ًعــا نُسـبِّح هللا لمجــده وكَ َر ِمــه

ـت لتكــون وكيـ ًـا لإلنجيــل .فمــا هــي المســؤوليات التــي تقــع علــى عاتقــك
لقــد ُدعيـ َ
تلقائ ًيــا وِف ًقــا لهــذه الدَّ عــوة؟

األربعاء

 ٣١كانون الثاني (يناير)

وكالء عن الحق ال ُّروحي

حيـن نُفكِّـر فـي الوكالـة ،نُفكِّـر فـي األشـياء الملموسـة ،وذلـك صحيـح .ولكـن الوكالـة ،كما
رأينـا إلـى اآلن ،تذهـب إلـى أبعد ِمن ذلك .فكما أ َّن الممتلكات الملموسـة تأتـي ِمن هللا ،فهكذا
أيضً ـا تأتـي العطايـا غيـر الملموسـة منـه أيضً ـا .هـذه العطايـا غيـر الملموسـة هـي ممتلـكات
روحيَّـة يُعطيهـا هللا لنا (١بطرس  )١٠ :٤حتى نسـتطيع ،بالمسـيح ،أن نُن ِّمي فينا أخالقًا مسـيحية
ونصيـر شـعبًا هلل .وعلـى ذلـك ،علينـا أن نرتجـي ونرعـى العطايا غير الملموسـة — ربمـا بعناية
أكثـر ِمـن األشـياء الملموسـة — أل َّن قيمتهـا تفوق قيمة الملموسـات.

اقـرأ أفسـس  .١٧-١٣ :٦مـا هـي األشـياء التي أعطانـا هللا إ َّياها لنكـون وكالء عليها؟ لماذا
تُ ْع َت َبر اإلدارة أو العناية الصحيحة لهذه األشـياء أم ًرا أساسـ ًيا ِ
وحاسـ ًما بالنسـبة لنا؟





«أ ّمــا هبــة هللا فهــي حيــاة أبديــة بالمســيح يســوع» (روميــة  .)٢٣ :٦ال يســتطيع العالــم
وكل مــا فيــه أن يمنحنــا ال ِفــداء الــذي لنــا فــي المســيح .ال ِفــداءِ ،ه َبــة منحهــا هللا لنــا ،وهــو
أعظــم قيمــة مــن كُل مــا يُمكــن أن نَ ْمتَلِكــه .واحتفاظُنــا بحقيقــة هــذا الفــداء أمامنــا دائ ًمــا
يُســاعدنا فــي أن نُبقــي ن ُْصــب أعيننــا وكالتنــا علــى الممتلــكات األخــرى التــي منحنــا هللا إيَّاهــا
كذلــك.
«وال يُم ِكــن أن يُقــرأ تعليــم الطبيعــة ِق ـراءة صحيحــة إال فــي النــور الــذي ينبعــث ِمــن
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قصــة بيــت لحــم والصليــب ،ينبغــي تعليمهــم كيــف أنــه مــن الصــواب
جلجثــة .فعــن طريــق َّ
غلبــة الشــر ،وكيــف أ َّن كل بركــة تأتــي إلينــا هــي هبــة ِمــن هبــات الفــداء» (روح النبــوة،
التربيــة الحقيقيــة ،صفحــة .)١١٨
الفــداء صــار لنــا أل َّن المســيح َدفَــع الثمــن ال ِّنهائــي .يُ ِق ـ ُّر بولــس بوضــوح أ َّن «الــذي فيــه
ـب ِغ َنــى نعمتــه» (أفســس  .)٧ :١كلمــة «لنــا» تعنــي
لنــا الفــداء بدمــه غف ـران الخطايــا َح َسـ َ
أ َّن لنــا «فــداء» .إنَّــه لنــا ،ولكنــه لنــا فقــط أل َّن هللا قــد أعطــاه لنــا .فكــم هــو ضــروري وحاســم
إذًا أن نلبــس «ســاح هللا الكا ِمــل» (أفســس  )١١ :٦حتــى ال يســتطيع أن يأتــي الشــرير وينزعــه
م َّنــا .أل َّن الطريقــة الوحيــدة التــي تُمكِّنــه ِمــن ِف ْعــلِ ذلــك هــو أن نســمح لــه ،وذلــك ممكــن أن
يحــدث فقــط مــن خــال َعـ َدم طاعتنــا لِ َمــا ك ُِشـ َـف لنــا فــي «كلمــة هللا» (أفســس  .)١٧ :٦إ َّن
أقصــى ِحمايــة لنــا هــي إطاعــة النــور الــذي أعطانــا هللا إيَّــاه باإليمــان.

الس ـ ُبل
أ ِعــد ِق ـراءة أفســس  .١٧-١٣ :٦كيــف نلبــس ســاح هللا الكامــل ،ومــا هــي ُّ
التــي تجعلنــا وكالء علــى كل مــا أعطــاه لنــا هللا فــي هــذا الســاح؟

الخميس

 ١شباط (فبراير)

مسؤوليتنا كوكالء
الــوكالء ال ُحكمــاء يتميَّــزون باســتعدادهم لقبــول وتنفيــذ المبــادئ األخالقيــة للمســؤولية
الشــخصية .إ َّن قبــول المســؤولية الشــخصية هــو الق ـرار الــذي نتَّخــذه والعمــل الــذي نتب َّنــاه.
وهــو القــرار الــذي يُــدرك العالقــة بيــن الســبب والنتيجــة .االســتعداد لقبــول المســؤولية
الشــخصية هــو شــرط أساســي ال يُمكــن تجاهلــه عندمــا نُ َح ـ ِّدد شــخصية الوكيــل ،إذ يجــب
علــى الــوكالء أن يكــون لهــم هــدف واحــد وهــو المصلحــة ال ُعليــا لصاحــب ال ُملــك .وبالتالــي،
يكــون هــذا االســتعداد هــو الق ـرار الــذي يُح ـ ِّدد العالقــة المطلوبــة بيــن الوكيــل وهللا.
«يرغــب هللا فــي أن يُ ِ
دخــل الجميــع فــي عالقــة ُمباشــرة معــه .فــي كافــة معامالتــه مــع
الجنــس البشــري يــدرك هللا مبــدأ المســؤولية الشــخصية لــكل فــرد .ويحف ِّزنــا ألن يكــون لدينــا
الشــعور الدائــم باالتــكال عليــه والحاجــة الشــخصية إلرشــاده .أعطــى هللا هباتــه للنــاس كأفـراد.
بذلــك يكــون كل شــخص وكيـ ًـا علــى مــا هــو مؤتَ َمــن عليــه؛ علــى كل شــخص أن يتصـ َّرف فيمــا
أؤتمــن عليــه حســب إرشــاد ال ُمن ِعــم؛ وعلــى كل فــرد أن يُقـ ِّدم ِحســابًا عــن وكالتــه هلل» (روح
النبــوة ،شــهادات للكنيســة ،الجــزء الســابع ،صفحــة .)١٧٦
عندمـا نُصبِـح وكالء ،لـن نُ َحـ ِّول أو ننقـل مسـؤوليتنا إلـى أي شـخص آخـر أو إلـى مؤسسـة
أخرى ،فمسـؤوليتنا الشـخصية هي هلل وسـتنعكس علـى كل تعامالتنا مع َمـن حولنا (تكوين :٣٩
٩؛ انظـر أيضً ـا دانيـال  .)١٦ :٣سـوف نقبل بسـرور ال ُمه َّمة التي بين أيدينـا ونرعاها بكل قدراتنا.
عينـي هللا سـوف يعتمد علـى إيماننا وطهـارة قلوبنا أكثر ِمن الـذّكاء والمواهب.
إ َّن النجـاح فـي ّ
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اق ــرأ ٢كورنث ــوس  .١٠ :٥كي ــف نفه ــم ه ــذه الكلم ــات ف ــي س ــياق معن ــى أن نك ــون
وكالء ُحكم ــاء؟

علــى مــدى قــرون ،هنــاك جــدال بيــن الالهوتييــن والفالســفة حــول الســؤال الصعــب
الخــاص ب ُح ِّريَّــة اإلرادة .ولكـ َّن الكتــاب ال ُم َقـ َّدس واضــح :فنحــن كبشــر ،نمتلــك ح ِّريَّــة اإلرادة
وح ِّريَّــة االختيــار .وإال ،فــإ َّن ال ِفكــر القائِــل بأننــا نُــدان حســب أعمالنــا ،يُص ِبــح بــا معنــى .إذًا،
وبنعمــة هللا ،لدينــا نحــن مســؤولية شــخصية ألن نختــار اتِّخــاذ القـرارات الصحيحــة فــي كل مــا
نعمــل ،وذلــك يشــمل أن نكــون وكال ًء أمنــاء فــي كل مــا يخــص هللا.

الجمعة

 ٢شباط (فبراير)

لمزيــد مــن الــدرس :الكلمــة ال ُمتر َجمــة ‹وكيــل› ال تظهــر ككلمــة واحــدة فــي بعــض
آيــات العهــد القديــم ،بــل تظهــر علــى شــكل عبــارة أو تعبير مثــل« :الَّـ ِـذي َعلَــى بَيْـ ِ
ـت» (تكوين
 .)١٩ :٤٣ويُمكــن إبــدال هــذه العبــارة بكلمــة ‹وكيــل› لتُصبــح اآليــة كالتالــي« :فتق َّدمــوا إلــى
ـاب الْ َب ْيـ ِ
’الوكيــل’ الَّـ ِـذي َعلَــى بَ ْيـ ِ
ـت» .وإذا ا ْعتَ َبــر شــخص أ َّن العائلــة
وسـ َـفَ ،وكَلَّ ُمــو ُه ِفــي بَـ ِ
ـت يُ ُ
التــي ت ُقيــم فــي البيــت هــي جــزء ِمــن البيــت نفســه ،فهــل ِمــن شــيء أغلــى قيمــة لإلنســان
ِمــن بيتــه؟ وعلــى ذلــك ،يكــون الوكيــل قــد أُؤتُ ِمــن علــى شــيء ذات قيمــة عظيمــة ،ومــع
ذلــك فهــو ليــس مل ـكًا لــه ،ممــا يجعــل مســؤولية الوكيــل فــي نــوا ٍح كثيــرة أكبــر حتــى ِمــن
الخاصــة.
مســؤوليته ممــا لــو كان مســؤوالً عــن أمالكــه
َّ
تواصلــت هــذه ال ِفكــرة فــي العهــد الجديــد أيضً ــا« .العهــد الجديــد يأخــذ أفــكار العهــد
القديــم ويربطهــا بأفــكار ومفاهيــم وكلمــات القــرن األول ،وبذلــك يُع ِّمــق ويُ َو ِّســع تعاليــم
الكتــاب ال ُم َق ـ َّدس حــول الوكالــة المســيحية .إن الكلمــات اليونانيــة األكثــر رواجــا والمتعلقــة
بـــ «الوكالــة» مســتمدة مــن كلمتيــن همــا ‹ ›oikosو‹ ›oikiaوكالهمــا تعنيــان ‹البيــت› .وكلمــة
« »oikonomosتعنــي :الفــرد الــذي يهتــم بشــؤون البيــت ويحافــظ عليــه — أو مديــر شــؤون
البيــت .وكلمــة ‹ ›oikonomiaهــي االســم المجــرد وتعنــي ‹إدارة البيــت› ،ولهــذا المصطلــح
معنــى أوســع بكثيــر» — [كتيــب الهــوت األدفنتســت الســبتيين (هاجرســتاون ،ريفيــو أنــد
هيرالــد للطباعــة والنشــر ،ســنة  ،)٢٠٠٠صفحــة .]٦٥٣
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أسئلة للنقاش
 .1بـ ً
ـاب آدم هللا
ـدل ِمــن اإلق ـرار بمســؤوليته عــن أكلِــه الثَّمــرة ال ُمح َّرمــة ،بمــاذا أجـ َ

عنــد ســؤاله ع َّمــا َف َعــل؟ (تكويــن  .)١٢ :٣المثيــر للعجــب هنــا ،أن يكــون أ َّول رد أتــى
بــه اإلنســان بســبب خطيتــه هــو أن يســعى لتحويــل اللــوم عــن نفســه ويُلقيــه علــى
شــخص آخــر .مــا الــذي يقولــه ر َّد آدم حــول اســتعداده لِ َت َق ُّبــل المســؤولية الشــخصية
لِ َمــا فعلــه؟ ومــا الــذي تُخبرنــا بــه عــن اســتعدادنا نحــن أيضً ــا لِ َت َق ُّبــل المســؤولية
الســمة الشــائعة إللقــاء اللــوم علــى
الشــخصية؟ كيــف يمكننــا أن نتعلَّــم أن نتحاشــى ِّ
اآلخريــن؟
ً
وكيــا علــى األشــياء غيــر
الصــف ،تمعــن فــي ِفكــرة أن يكــون الشــخص
 .2فــي َّ
الملموســة — الروحيــة .مــاذا يعنــي ذلــك؟ كيــف نرعــى هــذه األشــياء؟
 .3فكِّــر فــي رســائل المالئكــة الثالثــة الــواردة فــي رؤيــا يوحنــا  .١٢-٦ :١٤مــا هــي
الحقائــق الها َّمــة المذكــورة فيهــا ،والتــي اُعطينــا مســؤولية أن نكــون وكالء عنهــا؟
 .4لمــاذا يجــب علينــا أن نهتــم اهتما ًمــا كبيـ ًرا ألن نتعلَّــم أن نثــق ونؤ ِمــن باألشــياء
ال ُّروح َّيــة التــي ال نفهمهــا فه ًمــا كا ِمـ ًـا؟ بــأي طُــرق دنيويَّــة نفعــل ذلــك فــي جميــع
األوقــات؟
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