الدرس األول



*  ٢٩حزيران (يونيو) –  ٥متوز (يوليو)

هللا…
َخلَ َق ُ

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :تكويــن ٣-١؛ أعمــال الرســل ٢٨ :١٧؛ مزاميــر ١٤٨؛ مزاميــر :٢٤
١؛ تكويــن ٩-١ :٤؛ إنجيــل متــى ٣٩-٣٧ :٢٢؛ رؤيــا يوحنــا .٧ :١٤
آية الحفظ« :ظالم الفقير يُع ِّير خالقه ،ويم ِّجده را ِحم المسكين» (أمثال .)٣١ :١٤

هــل ســبق لــك أن قُمــت بصنــع شــيء مــا — قطعــة فنيــة أو حرفيــة ،أو وجبــة طعــام ،أو
بعــض األشــياء اإلبداعيــة األخــرى ،وإذا بــك تجدهــا ُمحطَّمــة أو مرفوضــة مــن ِق َبــل الشــخص
الــذي أعطيتهــا لــه؟ إذا حــدث ذلــك معــك ،قــد يكــون لديــك مجــرد لمحــة صغيــرة ع َّمــا
اختبــره هللا عندمــا خلــق هــذا العالــم وأعطــى الحيــاة للجنــس البشــري ،عندهــا فقــط رأى أ َّن
مــا قــد خلقــه حطَّمتــه الخطيــة.
يقــول الكتــاب المقــدس أن العالــم قــد ُخلِـ َـق بــكل عنايــة ،وقــد ُخلــق «حســن جـ ًدا» .كان
شــعور هللا ظاه ـ ًرا وجليًــا عــن خليقتــه كمــا ورد فــي ســرد قصــة الخليقــة فــي تكويــن .٢ ،١
هــذا هــو الســياق الــذي ينبغــي أن يكــون لدينــا ونحــن نقــرأ قصــة الســقوط فــي تكويــن ٣
وحــزن هللا وهــو يواجــه النــاس الذيــن خلقهــم.
العجيــب هــو أ َّن عالمنــا ال يــزال موضــع محبــة هللا ،رغــم آالف الســنين مــن الخطيــة
والعنــف والظلــم والعصيــان الفاضــح .ومــا هــو أكثــر عج ًبــا ،أ َّن هللا فــي بــدء تدبيــره لفــداء
العالــم وإعــادة خلقــه ،فقــد أعطانــا ،كمؤمنيــن ،دو ًرا لنقــوم بــه فــي تحقيــق تدابيــره األوســع
نطاقًــا .نعــم ،نحــن المتلقيــن لنعمتــه؛ ولكــن ،مــن النعمــة التــي تلقيناهــا ،فقــد ا ُعطينــا العمــل
الــذي علينــا أن نعملــه كعامليــن مــع إلهنــا .يــا لهــا مــن مســؤولية مهيبــة ومق َّدســة!
* نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق ٦تموز (يوليو).
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األحد



 ٣٠حزيران (يونيو)

هللا :لمحة عن الخليقة
هــذا العالــم وكل الحيــاة التــي عليــه ،حياتنــا ذاتهــا وكل مــا نفعلــه بهــا -وجودنــا يبــدأ بــاهلل:
«ألنَّنــا بــه نحيــا ونتحـ َّرك ونوجد» (أعمــال الرســل .)٢٨ :١٧
هنــا تبــدأ قصــة الكتــاب المقــدس« :فــي البــدء خلــق هللا الســموات واألرض» (تكويــن :١
 .)١وحقيقــة أ َّن هللا تكلَّــم فخرجــت األرض إلــى الوجــود ،تُشــير إلــى قـ َّوة وعمليــة ال نســتطيع
حتــى البــدء فــي تص ُّورهمــا.
ومــع ذلــك ،فــاهلل لــم يخلــق عــن بُعــد؛ بــل كان ُمنخرطًــا عــن كَثَــب وبشــكل وثيــق ،خاصــة
عنــد خلقــه اإلنســان األول (انظــر تكويــن .)٧ :٢
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اقــرأ قصــة خلــق اإلنســان األول فــي تكويــن  .٣١-٢٦ :١مــا هــي األشــياء المهمــة التــي
تُخبرنــا بهــا هــذه القصــة عــن هللا؟ مــا هــي األشــياء المهمــة التــي تُخبرنــا بهــا عــن الناس؟

غال ًبــا مــا يُقــال أنَّــه يمكننــا أن نتعلَّــم الكثيــر عــن هللا عندمــا نقضــي وقتًــا فــي الطبيعــة،
مــن النظــر إلــى خليقتــه ،ورؤيــة ومضــات مــن صفــات الخالــق نفســه فيهــا .ولكننــا نســتطيع
أيضً ــا أن نــرى لمحــات مــن الطريقــة التــي خلــق بهــا هللا العالــم ليكــون كمــا هــو عليــه ،مــن
خــال فحصنــا لمفهومنــا عــن هللا ذاتــه .مثـ ًـا ،إذا كان هللا هــو إلــه نظــام ،علينــا أن نتوقــع
ـام فــي خليقتــه .أو إذا كنــا نؤ ِمــن بــأن هللا هــو إلــه إبــداع ،علينــا أال نتع َّجــب
العثــور علــى نظـ ٍ
إذا وجدنــا أمثلــة خارقــة لتلــك اإلبداعــات فــي العالــم الــذي خلقــه.
وبالمثــل ،نحــن نعتقــد بــأن هللا هــو إلــه عالقــات ،وهكــذا ،نجــد العالقــات كعنصــر جوهري
فــي كيفيــة صياغــة هللا للعالــم م ًعــا .لقــد خلــق كل عنصــر مــن عناصــر العالــم فــي عالقــة مــع
بقيــة الخليقــة .لقــد خلــق الحيوانــات فــي عالقــة متناغمــة .وخلــق الجنــس البشــري فــي
عالقــة معــه ،ومــع أحدهــم اآلخــر ،ومــع باقــي الخليقــة.
مــع أن فهمنــا هلل محــدود فــي كثيــر مــن النواحــي ،فــإ َّن مــا نســتطيع رؤيتــه مــن صفاتــه
يجــب أن يحثنــا علــى إعــادة النظــر عــن الكيفيــة التــي يجــب أن يكــون العالــم بهــا.

مــا مــدى فائــدة فهمــك للعالــم إذ ت ـراه كانعــكاس لصفــات هللا ،حتــى مــع الدَّ مــار
والويــات الظاهــرة بوضــوح بســبب الخطيــة؟
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االثنني



 ١متوز (يوليو)

عالم كامل
مـن السـهل الشـعور بالشـوق والحنيـن إلـى جنة عدن .هناك شـيء فـي الوصـف المختصر
لِ َج ّنـة عـدن التـي خلقهـا هللا كمسـكَن آلدم وحـواء يُشـ ِعل شـرارة الحنيـن والشـوق فـي قلوبنا.
قـد ال نفهـم كيـف يمكـن أن يعمـل عالـم كهـذا ،ولكننا نشـعر بأننـا نريـد أن نعيشـه ونختبره.
يبــدو أن اإلحســاس بالرضــا والكمــال هــو مــا شــعر بــه هللا أيضً ــا« :رأى هللا كل مــا عملــه
فــإذا هــو حســن ج ـ ًدا» (تكويــن  .)٣١ :١لقــد صنــع هللا شــيئًا كان جميـ ًـا وعمليًــا أيضً ــا .كان
رائ ًعــا فــي تصميمــه ،فــي شــكله وفاعليتــه .كان نابضً ــا بالحيــاة واللــون ،ولكنــه كان أيضً ــا
ممتلئًــا بــكل مــا هــو ضــروري الزدهــار الحيــاة .ال عجــب أن هللا كان يقــف ليتأ َّمــل بــأن هــذا
العالــم الــذي كان يخلقــه كان حس ـ ًنا ج ـ ًدا.



اقــرأ تكويــن  .١مــا الــذي تظــن بأنــه المقصود مــن تكـرار العبــارة «رأى هللا أنه حســن»؟
(انظــر تكوين .)٣١ ،٢٥ ،١٨ ،١٢ ،١٠ ،٤ :١

ــب فــي مجملــه بعــد الســقوط ،إال أ َّن الكتــاب المقــدس ملــيء باإلشــادة
مــع أنــه كُ ِت َ
واالحتفــاء بالعالــم الطبيعــي ،كمــا فــي ســفر أيــوب واألصحاحــات مــن  ٣٨إلــى  ،٤١وفــي
مزمــور  .١٤٨وعلينــا أن نتذكَّــر أ َّن هــذه لــم تكتــب كلمحــات منســوبة إلــى العالــم كمــا كان
ـال بالخيــر الــذي مــا
فــي بدايــة الخليقــة وقبــل الخطيــة؛ لقــد كُ ِتبَــت بصيغــة الحاضــر ،احتفـ ً
زال واض ًحــا وجليًّــا فــي عالمنــا.
يســوع ،أيضً ــا ،اســتخلص أمثلــة لصــاح هللا وعنايتــه مــن العالــم الطبيعــي (انظــر ،علــى
ســبيل المثــال ،إنجيــل متــى  ،)٣٠-٢٨ ،٢٦ :٦مشــي ًدا باتِّكالنــا علــى هللا وتقديــر العطايا البســيطة
التــي ت ُحيطنــا بإعجــاب .إذا فتحنــا عيوننــا ونظرنــا إلــى عجائــب الخليقــة ،يمكننــا أن نــرى بأننــا
المتلقيــن فَ ْعـاً للهبــات الرائعــة مــن خالقنــا .اســتجابتنا ،حتــى فــي خضــم التجــارب ،يجــب أن
تكــون اســتجابة الشــكر ،واالمتنــان ،والتســليم المتواضــع لمانــح العطايــا والهبــات.
كأدفنتســت ســبتيين — الذيــن يحتفلــون بالخليقــة ويتطلَّعــون إلــى مجــيء ملكــوت هللا —
علينــا أن نُــدرك أ َّن كل الجمــال والفــرح والخيــر الــذي نـراه ونعيشــه ونختبــره فــي العالــم مــا
هــي إال لمحــات لمــا كان عليــه عالمنــا ومــا ســيكون عليــه ،مــرة أخــرى.

خاصــا مــن عجائــب
فــي اختبــارك للعالــم الطبيعــي ،مــا الــذي تحمــل لــه تقدي ـ ًرا ً
الخليقــة؟ فــي حياتــك اليوميــة ،كيــف يمكنــك أن تعــرف الــرب معرفــة أفضــل مــن
خــال عجائــب العالــم الطبيعــي؟
8
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 ٢متوز (يوليو)

وكالء على األرض
حسب ما ورد في س ِّجالت الكتاب المقدس ،كانت جنة عدن واألرض التي ُخلقت حديثًا َم ْملُو َءت َ ْينِ
بالخير الوفير ،مخلوقتين لتزدهر الحياة فيهما وبوجه خاص ليستمتع بهما الجنس البشري.
لكــن هللا أعطــى أيضً ــا للرجــل والمــرأة األوليــن — ولنــا نحــن الباقيــن الذين ســنأتي بعدهم
— دو ًرا ليقومــا فــي خليقتــه .وســرعان مــا أصبــح مــن الواضــح — ليــس فقــط مــن طريقتــه
فــي الخليقــة — أن آدم وحــواء ســيكون لهمــا مكانــة خاصــة فــي هــذا العالــم الجديــد.
أوكل هللا إلــى آدم أوالً مهمــة تســمية الحيوانــات والطيــور (انظــر تكويــن  .)١٩ :٢بعــد
ذلــك ا ِ
هللا َوقَـ َ
ـال لَ ُه ـ ْم‹ :أَث ْ ِم ـ ُروا
ـى دو ًرا آخــر ،قُـ ِّدم إليــه كبركــة مــن هللا ذاتــهَ « :وبَا َركَ ُه ـ ُم ُ
ُعطـ َ
َ
ُ
ِ
السـ َماء َو َعلَــى
َواكْثُـ ُروا َوا ْمـأوا األَ ْر َضَ ،وأ ْخ ِض ُعو َهــاَ ،وت ََسـلَّطُوا َعلَــى َسـ َم ِك الْ َب ْحـ ِر َو َعلَــى طَ ْيـ ِر َّ
ك ُِّل َح َي ـ َوانٍ يَـ ِـد ُّب َعلَــى األَ ْر ِض› » (تكويــن .)٢٨ :١

اقــرأ وقــارن بيــن تكويــن  ٢٨ :١وتكويــن  .١٥ :٢كيــف يمكنــك وصــف التســمية
الوظيفيــة (الوصــف الوظيفــي) لإلنســان فــي جملــة أو اثنتيــن؟



فــي التاريــخ المســيحي ،كثيـ ًرا مــا اسـتُ ِ
خدمت اآليــة فــي تكويــن  ٢٨ :١مــن قبــل البعــض
كرخصــة لالســتغالل ،حتــى إلــى درجــة تدميــر العالــم الطبيعــي .نعــم ،مــن الواضــح أن العالــم
قــد ُخلــق ألجــل حيــاة اإلنســان ،ومصلحتــه ،ومتعتــه .لكــن مســؤولية اإلنســان هــي« :ليعملهــا
ويحفظهــا» — حســب الكلمــات الــواردة فــي تكويــن .١٥ :٢
عندمــا نتكلــم عــن الوكالــة ،فــإ َّن أول مــا يتبــادر إلــى أذهاننــا هــو المــال ،لك ـ َّن الوصيــة
األولــى المتعلقــة بالوكالــة فــي الكتــاب المقــدس هــي أن نعتنــي بــاألرض التــي خلقهــا هللا
وعهــد بهــا إلينــا .إ َّن األمــر أو الوصيــة التــي ا ِ
ُعط َيــت آلدم وحــواء قــد توقَّعــت ســلفًا أيضً ــا أنهمــا
سيشــاركان األرض مــع أبنائهمــا ومــع األجيــال المتعاقبــة فــي المســتقبل .فــي الخطــة األصليــة
للعالــم ،سيســتمر العالــم المخلــوق ليكــون مصــد ًرا للحيــاة والخيــر والجمــال لــكل الخالئــق
البشــرية ،وســيكون آلدم وحــواء دور كبيــر للعنايــة بــه.
األرض مازالــت للــرب (انظــر مزمــور  ،)١ :٢٤ومــا زلنــا نحــن مدعويــن لنكــون وكالء لــكل مــا
قــد أعطــاه هللا لنــا .ربمــا يمكننــا أن نســتخلص ،أيضً ــا ،أن مســؤولياتنا كــوكالء فــي عالــم ســاقط
هــي أعظــم حتــى مــن ذلــك.

مـا الـذي يعنيـه لـك أن تكـون وكيالً عـن األرض اليـوم ،فـي عالم سـاقط؟ كيف يجب
بشـكل يومي؟
ٍّ
أن يؤثـر إدراكك لهـذه المسـؤولية في أسـلوب عيشـك وحياتك
9
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 ٣متوز (يوليو)

عالم ُمحطَّم

شــيء واحــد أعطــاه هللا آلدم وحــواء لــم يعطــه ألي مخلــوق آخــر علــى األرض هــو الحريــة
األخالقيــة (األدبيــة أو العقالنيــة) .كان كالهمــا كائنيــن أخالقييــن (أدبييــن) فــي مجــاالت
ال يمكــن أن تكــون لــدى النباتــات أو الحيوانــات أو األشــجار .لقــد قــ َّدر هللا هــذه الحريــة
األخالقيــة كثي ـ ًرا إلــى ح ـ ِّد أنــه ســمح بإمكانيــة أن يختــار شــعبه عــدم الطاعــة والعصيــان.
بفعلــه ذلــك ،فقــد وضــع هنــاك فرصــة لخســارة كل مــا خلقــه فــي ســبيل الهــدف األســمى أال
وهــو أن تكــون لــه عالقــة مــع خالئقــه البشــرية أساســها المحبــة وحريــة اإلرادة.
ولكـن كان هنـاك أيضً ـا ُمد ِّمـ ٌر (فهذه الحريـة األخالقية موجـودة ،أيضً ا ،لـدى المالئكة) ،أراد
تعطيـل وتشـويش عالـم الصلاح والكمال الذي خلقه هللا ،وسـعى السـتخدام خليقـة هللا الخاصة
علـى األرض — الجنـس البشـري — ليحقـق ذلـك .مـن خلال نطقـه عـن طريـق الحيـة ،شـكَّك
الشـيطان فـي كمـال وكفايـة مـا وفَّـره هللا (انظـر تكويـن  .)٥-١ :٣إ َّن التجربـة األساسـية كانـت
الشـتهاء أكثـر ممـا قدمـه هللا لهمـا ،وللتشـكيك فـي صلاح هللا ،والعتمادهما على نفسـيهما.
وبذلــك االختيــار وذلــك الفعــل ،فــإ َّن العالقــات التــي كانــت ُمت ِّممــة و ُمك ِّملــة للخليقــة كمــا
قصدهــا وص َّممهــا هللا قــد انفصمــت وتحطَّمــت .لــم يعــد آدم وحــواء يتمتعــان بالعالقــة التــي
ُخلِقــا عليهــا (انظــر تكويــن  .)١٠-٨ :٣أدرك هــذان الكائنــان البشــريان فجــأة بأنهمــا عريانــان
وأنهمــا َخ ِجــان ،وأن عالقتهمــا الواحــد مــع اآلخــر قــد تغيــرت تغيي ـ ًرا غيــر قابــل لإلصــاح.
وعالقتهمــا مــع باقــي األرض قــد توتَّــرت أيضً ــا وتحطَّمــت.



اقــرأ تكويــن  .١٩-١٦ :٣مــا الــذي تخبرنــا بــه هــذه اآليــات عــن العالقــات التــي تغيــرت
بيــن الجنــس البشــري والعالــم الطبيعــي؟

بسـبب واقـع وحقيقـة الخطيـة ،أصبحـت الحياة فجـأة بالنسـبة آلدم وحواء وباقـي الخليقة
أكثـر صعوبـة .إ َّن عواقـب الخطيـة حقيقيـة ،خاصـة فـي تأثيرهـا علـى البشـرية وعلـى عالقاتنا.
وبمفهـوم آخـر ،نحـن بعيـدون عـن هللا خالقنـا .عائالتنـا أيضً ا تأثـرت في نـواح كثيـرة ،وعالقاتنا
ٍ
مـع اآلخريـن لطالمـا فيهـا تحديـات .إننا نتصـارع حتى فـي عالقتنا مـع البيئة الطبيعيـة والعالم
الـذي نعيـش فيـه .إن كل أوجـه حياتنـا وعالقاتنـا وعالمنـا تُظهر التحطـم الذي سـببته الخطية.
ولكـن هللا لـم يخلـق العالـم ليكـون علـى مـا هـو عليـه اآلن‹ .اللعنات› الـواردة فـي تكوين
 ٣تأتـي متالزمـة أيضً ـا مـع وعـد بـأن هللا سـيصنع طريقًا إلعـادة خلـق عالمنا وإلصلاح العالقات
التـي حطمتهـا الخطيـة .وبينمـا نواصـل صراعنـا مع الخطيـة وآثارها فـي حياتنا ،نحـن مدعوون
لندعـم صلاح العالـم األصلـي ولنسـعى أن نحيـا فـي حياتنـا وفقًا لخطـة هللا لهـذا العالم.
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الخميس



 ٤متوز (يوليو)

شبكة العائلة البشرية
مــع وصــول الخطيــة ،لــم يســتغرق األمــر وقتًــا طويـ ًـا ليــزداد العالــم انهيــا ًرا .فالجريمــة
األولــى التــي تــورط فيهــا أول أخويــن أشــعلتها شــرارة الغيــرة والحســد وســوء الفهــم
والغضــب .وعندمــا ســأل هللا قاييــن عــن خطيتــه ،كان رده تهكم ًيــا واســتعالئ ًّيا — «أحــارس
أنــا ألخــي؟» (تكويــن  — )٩ :٤والجــواب الضمنــي لســؤال هللا المبدئــي كان« :نعــم ،قط ًعــا،
أنــت حــارس ألخيــك».



اقــرأ أمثــال  .٢ :٢٢مــا الــذي تنطــوي عليــه هــذه العبــارة التــي تبــدو أنهــا بســيطة؟ مــا
الــذي تخبرنــا بــه عــن عالقتنــا برفقائنــا مــن الجنــس البشــري؟

كل شــخص نقابلــه هــو واحــد مــن خالئــق هللاُ ،خلِـ َـق علــى صورتــه ،وجــزء مــن شــبكة
العالقــات التــي تربطنــا جمي ًعــا فــي خليقــة هللا ،مهمــا كان بهــا مــن شــروخ أو كســور« .إنّنــا
جميع ـاً مرتبطــون مع ـاً فــي نســيج اإلنســانية. فالش ـ ّر الــذي يحيــق بــأي جــزء مــن األخ ـ َّوة
البشــريّة العظيمــة يجلــب الخطــر علــى الجميــع» (روح النبــوة ،خدمــة الشــفاء؛ صفحــة .)249
شــئنا أَ ْم أبينــا ،بســبب حلقــة الوصــل هــذه ،لدينــا مســؤولية إلهيــة ( ُمعطــاة إلينــا مــن هللا)
نحــو هللا ونحــو اآلخريــن (انظــر إنجيــل متــى .)٣٩-٣٧ :٢٢
إن االدعــاء بــأن هللا هــو خالقنــا يتكــرر ظهــوره عبــر كل الكتــاب المقــدس .مثـ ًـا ،إنــه
أحــد األســباب المعطــاة لذكــر يــوم الســبت (انظــر خــروج  )١١ :٢٠وللســجود هلل عنــد نهايــة
الزمــان (انظــر رؤيــا يوحنــا  .)٧ :١٤وهــو أيضً ــا مح ِّفــز أساســي لالهتمــام باآلخريــن ،وإلعانــة
َمــن هــم أقــل حظًــا.
نحــن جمي ًعــا مرتبطــون بأصولنــا المشــتركة فــي هللا« .ظالــم الفقيــر يُع ِّيــر خالقــه ،ويُم ِّجــده
ر ِ
احــم المســكين» (أمثــال  .)٣١ :١٤هــل يمكــن أن يكــون ذلــك االرتبــاط أكثــر وضو ًحــا؟
هللا كخالقنــا لــه حــق علينــا يتطلــب حياتنــا بأكملهــا ،بمــا فــي ذلــك عبادتنــا وخدمتنــا
واهتمامنــا باآلخريــن .ومهمــا كان ذلــك شــاقًّا ومحبطًــا وغيــر ُمريــح أحيانًــا ،فــإ ّن كل واحــد م ّنــا
ـارس» ألخيــه.
هــو  ،بالتأكيــد« ،حـ ٌ

لمــاذا تعتقــد أن حــق هللا علينــا كخالــق لنــا يظهــر تكــرا ًرا فــي الكتــاب المقــدس؟
لمــاذا هــذا مهــم جــدً ا ،وكيــف يجــب أن تؤثــر هــذه الحقيقــة فــي كيفيــة
معاملتنــا لآلخريــن؟
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 ٥متوز (يوليو)

لمزيــد مــن الــدرس :اقــرأ لــروح النبــوة ،مــن الفصــل الــذي بعنــوان «الخلــق»،
صفحــة  ٣٢-٢٤مــن كتــاب اآلبــاء واألنبيــاء.
« ‹هللا محبـة›… طبيعتـه وشـريعته هـي المحبـة .كانـت كذلـك دائ ًما ،وسـتظل كذلـك أب ًدا،
فـإن ‹العلـي المرتفع سـاكن األبد› الذي ‹مسـالك األزل له›‹ ،ليس عنـده تغيير وال ظل دوران›…
« كل مظهــر مــن مظاهــر قدرتــه الخالقــة هــو تعبيــر عــن محبته غيــر المحدودة ،وســلطانه
فــي ملكوتــه يشــمل مــلء البركــة لجميــع خالئقــه » (روح النبوة ،اآلبــاء واألنبيــاء ،صفحة .)٣٣
« لـو قـام النـاس بواجبهـم كـوكالء أمنـاء علـى بـركات ربِّهـم ،لـن يكـون هنـاك صـراخ طل ًبـا
للخبـز ،وال مـن يقاسـون الفقـر المدقـع ،وال عريـان أو معـوز .إنها عـدم أمانة اإلنسـان هي التي
تجلـب حالـة العـذاب والمعانـاة التـي تنغمـس فيها البشـرية… لقد جعـل هللا أن يكـون الناس
وكالء لـه ،ولـن يكـون هو المسـؤول عـن المعاناة والبؤس والعـري والعوز في البشـرية .لقد أع َّد
هللا مـا يكفـي لحاجـة الجميـع » (روح النبوة ،الخدمـة المجتمعيـة ،صفحة .)١٦

أسئلة للنقاش
 .1تم َّعــن جيــدً ا فــي الفقــرة األخيــرة مــن روح النبــوة .مــا الــذي تقولــه الفقــرة؟ مــن
تقــول أنــه هــو المســؤول النهائــي عــن كثيــر مــن الفقــر الــذي نـراه؟ مــا الــذي يجــب
أن يقولــه لنــا هــذا عــن أهميــة الوكيــل األميــن؟
 .2بعــد ٍ
آالف مــن ســنوات التدميــر التــي ســببتها الخطيــة ،كيــف ال يـزال باســتطاعتنا أن
ـاس نؤمــن بــاهلل الخالــق ،كيــف يمكننــا أن نســاعد اآلخريــن
نــرى خيـرات الطبيعــة؟ كأنـ ٍ
ليــروا الخيــر فــي خليقتــه؟
 .3مــا الــذي تفهمــه مــن كلمــة الوكالــة؟ هــل وجــدت شــي ًئا فــي درس هــذا األســبوع
وســع إدراكك فيمــا يتعلَّــق بــأن تكــون وكي ـاً ،خاصــة ونحــن مدعــوون مــن هللا؟
َّ
 .4لــو كان لنــا أن نــرى عالمــة علــى كل شــخص نقابلــه تذكرنــا بــأنَّ هــذا الشــخص هــو
‹خليقــة هللا ،مخلــوق علــى صورتــه ،ومحبــوب مــن هللا› ،كيــف يمكــن أن ُيغِّيــر ذلــك
طريقــة تواصلنــا وتعاملنــا مــع اآلخريــن؟
ملخــص :خلــق هللا عال ًمــا كامــاً وحســ ًنا ،وع َّيــن الجنــس البشــري ،المخلوقيــن علــى
صورتــه‹ ،ليعمــل ويحفــظ› خليقتــه (تكويــن  .)١٥ :٢ومــع أن الخطيــة هشَّ ــمت العالقــات
التــي قصــد هللا أصــا أن يبقيهــا بيننــا ،فمــا زال لدينــا دور لنلعبــه كــوكالء علــى بــركات الخليقــة
ووكالء لالهتمــام برفقائنــا مــن الجنــس البشــري .وتحقيــق هــذا الــدور هــو أحــد الطــرق التــي
بهــا نســتطيع أن نكــرم هللا كخالــق لنــا.
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