الدرس السادس

ِسمات الوكيل

 ٩-٣شباط (فبراير)

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :عبرانييــن ١٢-٨ :١١؛ روميــة ٢١-١٨ ،١٣ :٤؛ متــى ٢٤ :٦؛
عبرانييــن ١٤ :٩؛ ١يوحنــا ٣ ،٢ :٥؛ لوقــا .١٢-١٠ :١٦
آيــة الحفــظ« :هكــذا فل َي ْح َســ ْبنا اإلنســان كَ ُخــ َّدام المســيح ووكالء ســرائر هللا .ثــ َّم
يُســأل فــي الــ ُوكَالء لكــي يُو َجــ َد اإلنســان أمي ًنــا» (١كورنثــوس .)٢ ،١ :٤

ال ـ ُوكالء يُع َرفــون بحســب العال َمــة التِّجاريــة التَّابعيــن لهــا ،أو العالمــة التــي تُم ِّيزهــم عــن
غيرهــم ،تما ًمــا كمــا يُ ْع ـ َرف التُّ َّجــار عــن طريــق الشــعار الــذي يضعونــه علــى تجارتهــم .فــي
الحقيقــة ،كثيــر مــن النــاس اشــتهروا بتحويــل أســمائهم إلــى عالمــة تجاريــة أو ِسـ َمة تجاريــة.
العالمــة ال ُم َم ِّيــزة للوكيــل المســيحي ،أو ســمته ،هــي انعــكاس لمحبــة المســيح ِمــن ِخــال
العالقــة بينــه وبيــن المســيح .فعندمــا نعيــش ونُمــارِس ِصفــات المســيح ،ســوف تُظْ ِهــر حياتنــا
ِس ـ َمتنا أو مــا يُ َم ِّيزنــا عــن غيرنــا .فتكــون عالمتنــا (صفاتنــا) هــي عالمتــه (صفاتــه)؛ وحياتنــا
وه ِّويتنــا ُملتصقــة بــه (١كورنثــوس .)١٧ :٦
فــي هــذا األســبوع ،ســوف نبحــث فــي ِّصفــات أخالقيَّــة ُمحـ َّددة لــوكالء هللا ،تجتمــع مــع
الســمة أو العالمــة ال ُم ّم ِّيــزة لهــم .تُلْ ِه ُمنــا هــذه الصفــات ألن نَتَطَلَّــع إلــى
بعضهــا لِتُكــ ِّون ِّ
المجــيء الثانــي للمســيح ولنقــوم بالعمــل الــذي ائتمننــا هللا عليــه كـ ُوكالء أمنــاء علــى ح ِّقــه.
كل صفــة ِمــن هــذه الصفــات تُمثِّــل ُعمــق العالقــة التــي يمكــن أن تكــون لنــا مــع ذاك الــذي
الصفــات ،ســتزداد ت َ َر ُّسـ ًخا
جــاء ليطلــب ويُخلِّــص مــا قَـ ْد َهلَــك .وكُلَّمــا تع َّمقنــا فــي درس هــذه ِّ
ـح مح َّبــة هللاِ ،بـك ُِّل قُ َّوتهــا وديناميكيتهــا ،هــي العالمــة المميــزة لنــا،
فــي حياتنــا .وســوف ت ُْص ِبـ ُ
وســيكون لهــا تأثيــر علــى كل نواحــي حياتنــا ،اليــوم وإلــى األبــد.
* نرجو ال َّتع ُّمق في موضوع هذا الدرس ،استعدا ًدا ل ِ ُمناقَشته يوم السبت القادم الموافق  ١٠شباط (فبراير).
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األمانة

األحد

 ٤شباط (فبراير)

«ثُـ َّم يُســأل فــي الــوكالء لكــي يوجــد اإلنســان أمي ًنــا» (١كورنثــوس  .)٢ :٤أن ت ُجاهــد وتربــح
«جِهــاد اإليمــان ال َح َســن» (١تيموثــاوس  ،)١٢ :٦هــو أمــر أساســي ِ
وحاســم للوكيــل األميــن.
«األميــن» هــي ِص َفــة هللا ،وهــي مــا يجــب أن نكونــه نحــن ِمــن خــال عملــه فينــا .أن يكــو َن
اإلنســا ُن أمي ًنــا معنــاه الثَّبــات علــى الحــق لِ َمــا نعــرف أنَّــه حـ ٌّـق وصــواب ،خاصــة فــي َو َهــج
المعــارك الروحيــة.
الصــواب والخطــأ ،بيــن الخيــر والشــر ،آتيــة ال محالــة .إنَّهــا جــزء
الصراعــات الروح َّيــة بيــن َّ
ِّ
مــن جِهــاد اإليمــان .والق ـرار الــذي يُم ِّيــز الــوكالء فــي كل موقــف هــو الق ـرار بــأن يكونــوا
ـت ُم ِح ًّبــا للثَـراء ،تأكَّــد أن تبقــى أمي ًنــا هلل ومــا يقولــه بخصــوص مخاطــر مح َّبــة
أ َمنــاء .فــإذا كُنـ َ
ـت تتــوق للشُ ــهرة ،تأكَّــد ِمــن بقائِــك أمي ًنــا لِمــا تقولــه كلمــة هللا عــن التَّواضــع.
المــال .إذا كُنـ َ
ـت فــي صـرا ٍع مــع األفــكار الشــهوانية ،تأكَّــد أن تبقــى أمي ًنــا لوعــود الطهــارة والقداســة.
إذا كُنـ َ
ـت ت ُريــد القـ َّوة ،فتأكَّــد ِمــن بقائــك أمي ًنــا لِمــا يقولــه هللا عــن أن تكــون خا ِد ًمــا للجميــع.
إذا كُنـ َ
إ َّن اختيــارك أو ق ـرارك للبقــاء أمي ًنــا أو عــدم األمانــة غال ًبــا مــا يُتَّخــذ فــي جــزء ِمــن الثانيــة،
حتــى لــو كانــت العواقــب أبديَّــة.

اقــرأ عبرانييــن ١٩-١٧ ،١٢-٨ :١١؛ روميــة  .٢١-١٨ ،١٣ :٤مــاذا تُعلِّمنــا هــذه اآليــات
حــول أن نكــون أمنــاء؟



«األمانــة» باللغــة العبريــة تعنــي الثِّقــة .وأصــل الكلمــة (جذرهــا) بالعبريــة (والعربيــة
أيضً ــا) هــو «أميــن» والتــي تعنــي بالحقيقــة أن يكــون الشــخص «صلبًــا» أو «راسـ ًخا» أو «ثابتًا».
األمانــة تعنــي أننــا قــد ا ُختُبرنــا و ُج ِّربنــا وبقينــا راســخين وثابتيــن فــي تســليمنا لخطّــة هللا.
اســتعدا ًدا لمثولــه أمــام اإلمبراطــور ،قــرأ ال ُمصلِــح مارتــن لوثــر «كلمــة هللا ،أعــا َد ق ـراءة
كتاباتــه ،وســعى إلعــداد ر ِّده بشــكل ُمناســب ...اقتَ ـ َر َب ِمــن اإلنجيــل المق ـ َّدس ...و ِب َع ِاطفــة
وأقســم أن
الســماءَ ،
َوضَ ـ َع يَ ـ َده ال ُيســرى علــى الكتــاب ال ُم َق ـ َّدس ،و َرفَــع يــده ال ُيمنــى نحــو َّ
يظـ َّـل أمي ًنــا لإلنجيــل ،ويُعلِــن إيمانــه بــكل صراحــة ،حتــى لــو َختَــم شــهادته هــذه بدمــه»
( ،J. H. Merle d'Aubigneتاريخ اإلصالح — الجزء  ،٢الكتاب  ،٧صفحة .)٢٦٠

اقرأ رؤيا يوحنا  .١٠ :٢ماذا تعني الكلمات «أمي ًنا حتى الموت» بالنسبة لنا في مسيرتنا
اليوم َّية مع هللا؟
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االثنين

 ٥شباط (فبراير)

اإلخالص


«ال يقــدر أحــد أن يخــدم سـ ِّيدين ،ألنــه إمــا أن يُب ِغــض الواحــد ويُ ِحــب اآلخــر ،أو يُــازم
الواحــد ويحتقــر اآلخــر .ال تقــدرون أن تخدمــوا هللا والمــال» (متــى  .)٢٤ :٦مــاذا تُعلِّمنــا
هــذه اآليــة عــن األهميــة القصــوى لإلخــاص هلل؟

إذ نَعلَــم أ َّن اســم هللا معنــاه «غ ّيــور» (خــروج  )١٤ :٣٤ينبغــي أن يُعطينــا دعــوة واضحــة
وصارخــة لإلخــاص .اإلخــاص إللــه «غيــور» هــو إخــاص فــي المحبــة .وفــي جهــاد اإليمــان،
يُســاعدنا اإلخــاص فــي تحديــد َمــن نكــون نحــن ،ويُش ـ ِّجعنا علــى االســتمرار فــي المعركــة.
إ َّن إخالصنــا هــو مهــم هلل (١ملــوك  .)٦١ :٨ليــس اإلخــاص اتفاقيــة تحــاول ت َوقُّــع كل
االحتمــاالت والحــوادث غيــر المتوقعــة؛ كمــا إنــه ليــس قائمــة ِمــن القواعــد والقوانيــن ،بــل
إنــه التعبيــر المرئــي لمعتقداتنــا الشــخصية وإيماننــا وتكريســنا هلل.


اقرأ ١أخبار  .٩ :٢٨ماذا تُعلِّمنا هذه اآلية بخصوص أهم َّية اإلخالص؟

حيــث يكــون اإلخــاص ،يكــون هنــاك إمكانيــة الخيانــة .اإلخــاص مثــل المحبــة ،يجــب
إخالصــا حقيق ًيــا .فــي أوقــات الحــرب ،ت ُجبــر أحيانًــا ق ـ َّوات
تقديمــه ب ُح ِّريَّــة ،وإال فلــن يكــو َن
ً
الخطــوط األماميــة علــى البقــاء فــي أماكنهــا واالســتمرار فــي القتــال؛ وإال يأمــر قادتهــم أن
يُقتَلــوا بالرصــاص .قــد يقــوم هــؤالء الرجــال بواجبهــم ،ولكــن ليــس بالضــرورة عــن إخــاص.
ولكــن هــذا ليــس هــو اإلخــاص الــذي يطلبــه هللا م َّنــا.
انظـر إلـى أيُّـوب .لـم يتوقَّـع األحـداث الكارث َّيـة التـي كانـت سـتُد ِّمر عائلتـه ،وممتلكاتـه،
وصحتـه .كان مـن الممكـن أن يتخلَّـى عـن ثقتـه ومحبتـه وتكريسـه هلل ،لكـ َّن إخالصـه إللهـه
كان قـرا ًرا أخالقيًـا غيـر متزعـزع .وفـي ِصـدقٍ وعدم خوف سـبَّح هللا عل ًنـا هاتفًا بهـذه الكلمات
الشـهيرة« :هـوذا يقتُلُنـي .ال أنتَ ِظـ ُر شـيئًا» (أيـوب  .)١٥ :١٣إ َّن والءه هلل فـي مواجهـة المصائب
هـو جوهـر إخالصـه ،وتوضيـح صريـح لصفـات الـوكالء المخلِصيـن فـي أفضـل صورة.

اســأل نفســك :مــا مــدى إخالصــي للـ َّرب الــذي مــات ِمــن أجلــي؟ بــأي طــرق يمكننــي
أن أظ ِهــر إخالصــي بجــاء أكثــر؟
45

الثالثاء

 ٦شباط (فبراير)

الصالِح
الضمير َّ

الص َّحــة ،الحــب ،األصدقــاء ،عائلــة عظيمة
هنــاك الكثيــر ِمــن األشــياء التــي يمكننــا امتالكهــاِّ :
— هــذه كلهــا بــركات .ولكــن القلــب الصــادق أو الضميــر الصالــح هــو أحــد أهم األشــياء.




اقــرأ عبرانييــن ٢٢-١٩ :١٠؛ ١تيموثــاوس  .٢ ،١ :٤مــا هــو معنــى أن يكــون شــخص
’موســوم الضميــر’ أو أن يكــون ضميــره شــرير؟

إ َّن ضميرنــا يعمــل ك ُمرا ِقــب داخلــي لحياتنــا الخارجيــة .والضميــر بحاجــة ألن يكــون ُمتَّ ِصـ ًـا
ـب هللا شــريعته فــي قلــب آدم ،لكـ َّن الخطيــة قامــت
بمقيــاس الكمــال ّ
والســمو :شــريعة هللا .كَتَـ َ
بمحــو تلــك الشــريعة بشــكل يــكاد يكــون كا ِمـ ًـا — ليــس ِمــن قلــب آدم فقــط بــل ِمــن نســله
أيضً ــا ،ولــم يبـ َـق منهــا ســوى شــظايا ُمتناثِــرة(« .األمــم) يُظ ِهــرون عمــل النامــوس مكتوبًــا فــي
ـح يســوع حيــث فشــل آدم أل َّن
قلوبهــم ،شــا ِه ًدا أيضً ــا ضمي ُر ُهــم» (روميــة  .)١٥ :٢لقــد نَ َجـ َ
شــريعة هللا كانــت فــي وســط أحشــائه (مزمــور .)٨ :٤٠

السيء؟ (انظر عبرانيين .)١٤ :٩
ماذا يقول الرسول بولس عن الحل الوحيد للضمير ِّ



«يجــب الدخــول إلــى نســيج خزانــة الضميــر .يجــب إغــاق نوافــذ ال َّنفــس بات ِّجــاه العالَــم
الس ِ
ــاطعة أن
الســماء ،حتــى تتمكَّــن ِأشــ َّعة شــمس البِــ ِّر َّ
وفَتْ ِحهــا علــى ِمصرا َعيهــا باتِّجــاه َّ
تدخــل إلــى ال َّنفــس ...ويجــب حفــظ العقــل صاف ًيــا وطا ِه ـ ًرا لكــي يســتطيع أن يُم ِّيــز بيــن
والصفــات والشــخصية ،المجلــد األول ،صفحــة .)٣٢٨ ،٣٢٧
الخيــر والشــر» (روح النبــوة ،العقــل ّ
عندمــا تكــون شــريعة هللا مكتوبــة علــى قلــب المؤمــن (عبرانييــن  ،)١٠ :٨ويســعى المؤ ِمــن
باإليمــان الت ِّبــاع شــريعة هللا ،تكــون النتيجــة ضمي ـ ًرا صالِ ًحــا.

إذا كان لـك أن تُصـارِع تحـت ضغـط ِمن اإلحسـاس بال َّذنب ،فإنَّك تُـدرك مدى فظاعة
هـذا الشـعور ،وكيـف ُيرافقك حضـوره باسـتمرار ،وال يمنحـك راحة أبدً ا .كيـف ُي ْم ِكن
لتركيـزك علـى يسـوع وعلـى موتِـه علـى الصليـب ِمـن أجلـك و ِمـن أجل خطايـاك أن
ُيسـاعدك فـي ال َّتحـ ُّرر ِمن لعنـة اإلحسـاس بال َّذنب وتقريـع الضمير؟
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األربعاء

 ٧شباط (فبراير)

الطَّاعة

جثــا هابيــل طائِ ًعــا أمــام مذبحــه حا ِمـ ًـا َح َمـ َـل التَّقدمــة كمــا أ َمـ َر هللاِ .مــن ناحيــة أخــرى،
جثــا قاييــن بغضــب أمــام مذبحــه حا ِمـ ًـا ثِمــار الحقــل .أتــى ك ُُّل َو ِ
احـ ٍـد ِم ْن ُه َمــا بتقدمــة ،ولكـ َّن
واحـ ًدا فقــط ِمــن األ َخ َويــن كان ُمطي ًعــا ألمــر هللا .قُ ِبـ َـل ال َح َمــل المذبــوح ،ولكـ َّن نتــاج الحقــل
الخاصــة بتقدمــة الذّبائِــح ،ولكــن هابيــل
كل ِمــن األخويــن المعنــى والتعليمــات
ُر ِفــض .فَ ِهـ َم ً
َّ
فقــط أطــا َع مــا أ َمـ َر بــه الـ َّرب (تكويــن .)٥-١ :٤
«كان مــوت هابيــل نتيج ـ ًة لِ َرفْـ ِ
ـض قاييــن قبــول خطَّــة هللا فــي مدرســة الطاعــة للخــاص
بــدم يســوع المســيح ،التــي يُر َمــز إليهــا بذبائــح التَّ ِ
ـض
قدمــة التــي ت ُشــير إلــى المســيحَ .رفَـ َ
قاييــن ســفك الـ َّدم ،الــذي كان يرمــز إلــى دم المســيح الــذي س ُيسـفَك ِمــن أجــل العالــم» (روح
النبــوة ،موســوعة األدفنتســت لتفســير الكتــاب ال ُم َق ـ َّدس ،المجلــد الســادس ،صفحــة .)١١٠٩
الطاعــة تبــدأ فــي العقــل ،وتشــمل العمليــة الدقيقــة للقبــول الذِّهنــي لمســؤولية تنفيــذ
األوامــر ِمــن ُس ـلْطَة أســمى .الطاعــة تنبــع ِمــن عالقــة مــع شــخصية ذات ُس ـلْطَة واالســتعداد
إلطاعــة تلــك الشــخصية .فــي حــال عالقتنــا بــاهلل ،طاعتنــا لــه طوعيــة ،وهــي عمــل محبــة
يُشَ ـكِّل ســلوكنا لاللتزامــات األخالقيــة .إن إطاعــة هللا يجــب أن تكــون بحســب مــا يحــدده هــو
لنــا .وحالــة قاييــن هــي خيــر مثــال علــى شــخص يفعــل مــا يريــده هــو بــدال مــن أن يفعــل
مــا يطلبــه هللا.




اقــرأ ١يوحنــا ٣ ،٢ :٥؛ روميــة ٥ :١؛ روميــة  .١٧ ،١٦ :١٠مــاذا تعلَّمنــا هــذه اآليــات حــول
ـص باإليمــان بــدون أعمــال الناموس؟
مــا تعنيــه الطاعــة بالنســبة للمســيحي الــذي َخلُـ َ

خالصنــا فعـ ًـا .الطاعــة هــي تعبيــر
نحــن ال نُطيــع لكــي نخلُــص؛ نحــن نُطيــع ألنــه قــد تـ َّم ُ
عملــي عــن إيمــان روحــي .قــال النبــي صموئيــل للملــك شــاول« :هــل َم َسـ َّرة الــرب بالمحرقات
والذَّبائِــح كمــا باسـ ِتماع صــوت الـ َّرب؟ هـ َّوذا االســتماع أفضــل ِمــن الذَّبيحــة ،واإلصغــاء أفضــل
ِمــن شــحم ال ِكبــاش» (١صموئيــل .)٢٢ :١٥

مــاذا كان يعنــي صموئيــل بقولــه« :االســتماع أفضــل ِمــن ال َّذبيحــة»؟ كيــف يُمكــن
لهــذه الكلمــات أن تُســاعدنا كــي ال نقــع فــي فــخ التعاليــم الكاذبــة التــي تُ َعلِّــم عــن
ال ِّنعمــة ال َّرخيصــة؟
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الخميس

 ٨شباط (فبراير)

جدير بالثِّقة

اقــرأ لوقــا  .١٢-١٠ :١٦مــاذا تُعلِّمنــا هــذه اآليــات حــول وجــوب أن نكــون جديريــن
الصفــة بال ِّنســبة للوكيــل األميــن؟
بالثِّقــة؟ مــا أهم َّيــة هــذه ِّ



إ َّن مبــدأ الثِّقــة هــذا ُمنتشــر فــي كل أرجــاء الكتــاب ال ُم َقـ َّدس .مثـ ًـا ،تُــروى إحــدى القصــص
عــن أربعـ ٍة ِمــن رؤســاء الب َّوابيــن الالوييــن الذيــن ُع ِهـ َد إليهــم بحراســة هيــكل العهــد القديــم
أثنــاء الليــل .كان عليهــم ِحراســة خزائــن بيــت هللا ،وكان لديهــم المفاتيــح ليفتحــوا األبــواب كل
صبــاح (١أخبــار  .)٢٧ ،٢٦ :٩لقــد أُ ْعطُــوا هــذه ال ُمه َّمــة ألنَّهــم ُح ِســبوا جديريــن بالثِّقــة.
إ َّن الثقــة هــي صفــة الوكيــل الصالــح .هــذا يعنــي أ َّن الــوكالء الجديريــن بالثقــة يملكــون
الوعــي باألهميــة القصــوى لدورهــم؛ ويُدركــون أ َّن هللا جديــر بالثقــة ،وســيهدفون ألن يكونــوا
مثلــه جديريــن بالثقــة (تثنيــة ٤ :٣٢؛ ١ملــوك .)٥٦ :٨
تتض َّمــن جــدارة الثِّقــة مجموعــة ِمــن الصفــات الشــخصية .إنَّهــا أســمى مســتوى للشــخصية
ـت ســتعكس صفــات
والكفــاءة التــي يســتطيع الشــخص أن يبلغهــا فــي أعيُــن ال ُمراقبيــن .إذا كُنـ َ
ـض النظــر
هللا ،فمعنــى ذلــك أنــك ســوف ت َْصـ ُدق القــول ،وســتفعل مــا تقــول إنــك ســتفعلهِ ،ب َغـ ِّ
عــن الظــروف أو األشــخاص الذيــن يضغطــون عليــك لتفعــل ِخــاف مــا قُلْتَــه (٢ملــوك .)١٥ :١٢
ا ُ ْعتُ ِبــر دانيــال جدي ـ ًرا بالثقــة ِمــن ملــوك مملكتيــن عالَ ِم َّيتيــن .كان صيتــه طــوال حياتــه،
ك ُمستشــار جديــر بالثِّقــة ،يُقـ ِّدم ِ
الحكمــة والحــق للملــوك بــا أي خــوف ،فــي تناقــض ُمباشــر
والســحرة .الثقــة هــي جوهــرة تــاج األخــاق؛ فهــي تكشــف مبادئــك األخالقيــة
مــع الع َّرافيــن َّ
الخاصــة ال تظهــر فــي الوكيــل بيــن ليلــة وضُ حاهــا ،ولك َّنهــا
فــي أنقــى صورهــا .هــذه الصفــة
َّ
تأتــي مــع الوقــت مــن خــال أمانــة الوكيــل حتــى فــي القليــل واألشــياء الصغيــرة.
يُالحـظ الغيـر مـا إذا كُ َّنـا جديريـن بالثقـة .إنَّهـم يحترموننـا ويعتمـدون علينـا ألنهـم يعلَمون
بأننـا ال نتمايـل بسـهولة أمـام اآلراء واألفـكار المختلفـة ،وال أمـام البـدع ،وال أمام اإلطـراء والتَّملُّق.
وهكـذا فـإ َّن الشـخص الجديـر بالثقـة يُظهـر معـدن شـخصيته فـي كل مسـؤولية ت ُ ْع َهـ ُد إليه على
األرض ،ويبرهـن علـى تناغمه مع مشـيئة السـماء« .علينـا أن نكون رعايا أمنـاء ومخلِصين لمملكة
المسـيح ،حتـى نكـون أمـام َمـن يتبعون طـرق العالم مثـاالً حقيقياً لتواضـع وصلاح ورحمة ورقة
ولطـف مواطنـي ملكـوت هللا» (روح النبوة ،شـهادات للكنيسـة ،المجلد السـادس ،صفحـة .)١٩٠

فكِّــر فــي شــخص تعرفــه شــخص ًيا يتميــز بأنــه جديـ ٌر بالثِّقــة .مــاذا تتعلَّــم ِمــن ذلــك
ـت أيضً ــا جديـ ًرا بالثِّقــة؟
الشــخص ل ُيســا ِعدك ألن تكــون أنـ َ
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الجمعة

 ٩شباط (فبراير)

لمزيد من الدرسِ :س َمة أخرى للوكيل الصالح هي ال ُمسا َءلة الذاتيَّة.
«كانــت ِخطَّــة الشــيطان دائِ ًمــا أن يُحـ ِّول عقــول النــاس ِمــن يســوع إلــى اإلنســان ،ويهــدم
ـح بشــكل
ال ُمســا َءلة الذات َّيــة .فشــل الشــيطان فــي ُم َخط َِّط ـ ِه عندمــا ج ـ َّرب ابــن هللا؛ لكنــه نَ َجـ َ
أفضــل عندمــا جــاء إلــى اإلنســان الســا ِقط .فتغلغــل الفســاد فــي المســيحية» (روح النبــوة،
الكتابــات المبكــرة ،صفحــة .)٢١٣
عندمـا يكون المسـيح هو مركـز حياتنا ،نكون ُم ْن َف ِتحين إلرشـا ِده وقيادته .وكنتيجة ،سـتظْهر
فـي حياتنـا صفـات :اإليمـان واإلخلاص والطاعـة والضميـر الصالـح والوفـاء (الجـدارة بالثقـة)
وال ُمسـاءلة الذاتيَّـة .وبذلـك ،نُصبِـح وكالء كامليـن بيـن يَـ َدي هللا (مزمـور .)٢٤ ،٢٣ :١٣٩
ال ُمســاءلة الذَّاتيَّــة هــي مبــدأ أساســي فــي الكتــاب ال ُم َق ـ َّدس .بينمــا كان المســيح علــى
ـؤول أمــام هللا (يوحنــا  .)٢٨ :٨نحــن مســؤولون عــن كل كلمــة بطّالــة (متــى
األرض ،كان مسـ ً
ـي كثيـ ًرا ،يُطلَــب منــه كثيــر ،و َمــن يودعونــه كثيـ ًرا ،يُطالبونــه بأكثــر»
« .)٣٦ :١٢فـ ُّ
ـكل َمــن أعطـ َ
(لوقــا  .)٤٨ :١٢إ َّن أكبــر تهديــد لل ُمســاءلة الذَّات َّيــة هــو ال َميــل لتحويــل مســؤولياتنا إلــى
شــخص آخــر« .لنتح َّفــظ فــي عقولنــا بــأ َّن مــا نُؤتَ َمــن عليــه الســتثماره ،ليــس مل ـكًا لنــا .فلــو
كان مل ـكًا لنــا ،لــكان لنــا حــق التَّص ـ ُّرف فيــه؛ وربمــا أمكننــا نقــل مســؤوليتنا ووضعهــا علــى
عاتــق اآلخريــن ،تاركيــن وكالتنــا معهــم .لكــن ،ال يمكــن أن يكــون األمــر كذلــك ،أل َّن الــرب
جعلنــا وكالءه بشــكل فــردي» (روح النبــوة ،شــهادات للكنيســة ،المجلــد الســابع ،صفحــة .)١٧٧

أسئلة للنقاش
 .1تأ َّمـل فـي كل العالمـات المختلفـة للوكيل التي درسـناها هذا األسـبوع :ال ُمسـاءلة

الذاتيـة ،الجـدارة بالثقـة ،الطاعـة ،اإلخالص ،الضميـر الصالح ،واألمانة .مـا هي العالقة
الصفات أن
الصفـات م ًعـا؟ كيـف يُمكن للتراخـي في إحـدى هـذه ِّ
التـي تربـط هـذه ِّ
يقـود إلـى التراخـي فـي ال َّنواحـي األخـرى؟ أو كيـف ُيمكـن لاللتـزام ِ
الحاسـم بإحـدى
الصفـات أن يقـود إلـى االلتزام فـي ال َّنواحـي األخرى؟
هـذه ِّ
 .2تأ َّمـل أكثـر فـي الطريقـة التـي ُيم ِكـن لوعـود اإلنجيـل أن تُسـاعد الذين ُيقاسـون
تحـت وطـأة الشـعور بال َّذنـب أو الضميـر السـيء .مـا هـي الوعـود التـي يُم ِك ُنهـم
المطالبـة بهـا؟
 .3عـادة مـا ننظـر إلـى مفهـوم «اإلخلاص» علـى أنـه أمـر ج ِّيد في حـدِّ ذاتـه .ولكن،
هـل ذلـك صحيـح بال ُمطلَـق؟ بأ َّيـة طُـ ُرق ُيم ِكـن أن يكون اإلخالص لشـخص أو لشـيء
مـا غيـر صالـح؟ لمـاذا إ ًذا يجب فهـم «اإلخالص» في سـياقٍ ُمحـدَّ د حتـى يُمكن رؤية
مـا إذا كان اإلخلاص ُمـؤ ٍ
َات أم فـي غيـر َم َحلِّه؟
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