الدرس الخامس

 *  29 - 23نيسان (إبريل)

كل األمم وبابل
ُّ

الس ْبت بَ ْع َد الظُّ ْهر
َّ

المراجـع األسـبوعية :التكويـن  ،9 :11 – 18 :9لوقـا  ،1 :10م َّتـى  ،17 – 1 :1لوقـا :1
 ،33 – 26مزمـور  ،12 – 7 :139التكويـن  ،28 :1التكويـن .1 :9
آيـة الحفـظ« :لِذلِـكَ ُد ِع َي ْاسـ ُم َها بَاب َِـل ألَنَّ ال َّر َّب ُه َنـاكَ بَلْ َب َـل لِ َسـانَ ك ُِّل األَ ْر ِضَ .و ِم ْن
ـم الـ َّر ُّب َعلَـى َو ْجـ ِه ك ُِّل األَ ْر ِض» (التكوين .)9 :11
ُه َنـاكَ َبدَّ َد ُه ُ

بعـد الطوفـان ،تح َّولـت روايـة األخبـار الـواردة في الكتـاب المق َّدس ِمـن التركيـز على نوح،
الخـاص الذي
كشـخص بعينـه ،إلـى التركيـز علـى أبنائـه الثالثـة ،سـام وحام ويافـث .واالهتمـام
ّ
نالـه حـام ،والِـد كنعـان (التكويـن  ،)15 ،6 :10يم ِّهـد لفكـرة «كنعـان» باعتبارهـا أرض الموعـد
(التكويـن  ،)5 :12فـي انتظـار إبراهيم الذي سـتذهب بَركته إلى جميع األمـم (التكوين .)3 :12
ولك َّن شريط األحداث ينقطع بسبب برج بابل (التكوين  .)9 – 1 :11وم َّرة أخرى ،تتعطَّل
كل األمم ،يصبح مناسبة
مقاصد هللا تجاه البشرية .وما كان ِمن المفترض أ ْن يكون بَركة ،أي والدة ّ
أخرى لوقوع لعنة أخرى .تتَّحد األمم في محاولة منها لتأخذ مكان هللا؛ ويستجيب هللا بإنزال
ظل االرتباك الحاصل ،يتشتَّت الناس في جميع أنحاء العالَم (التكوين :11
الدينونة عليهم .وفي ِّ
 )8مت ِّممين بذلك خطَّة هللا األصل َّية بأ ْن يُثمروا ويكثروا ويمألوا األرض (التكوين .)1 :9
وفـي النهايـة ،بالرغـم ِمـن شـرور البشـر ،يحـ ِّول هللا الشـ َّر إلـى خيـر .ويبقـى هلل ،كمـا هـو
الحـال دائ ًمـا ،القـول الفصـل .إ َّن لعنـة حـام فـي خيمـة أبيـه (التكويـن  ،)22 ،21 :9ولعنة األمم
المش َّوشـة فـي بـرج بابـل (التكويـن  ،)9 :11سـتتح َّوالن إلـى بَركـة لألمـم.
* نرجو التع ُّمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  30نيسان (إبريل).
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األحد
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لعنة حام




القصة الغريبة؟
اقرأ اآليات في التكوين  .27 – 18 :9ما هي الرسالة ِمن وراء هذه َّ

والقصتـان تحتويان على
إ َّن تصـ ُّرف نـوح فـي كَ ْرمـه هـو تكرار لتصـ ُّرف آدم فـي ج َّنة عـدن.
َّ
موضوعـات مشـتركة :أكل الثمـرة وال ُعـري الذي نتج عنه؛ ث َّم سـتر ال ُعري ،واللعنـة وال َبركة .يعيد
نـوح االتِّصـال بجـذوره اآلدمية ،ولألسـف ،يواصل ذلك التاريخ الفاشـل.
لـم يكـن تخميـر الفاكهـة جـز ًءا ِمـن خليقـة هللا األصليـة .لقـد انغمس نوح ،ثـ َّم فَقَـد قدرته
علـى ضبـط النفـس ،وتعـ َّرى .إ َّن حقيقـة كون حام قـد «أَبْ َص َر» عـورة أبيه تل ِّمح إلى حـ َّواء ،التي
«رأت» أيضً ـا الشـجرة ال ُمح َّرمـة (التكويـن  .)6 :3يشـير هـذا التـوازي إلـى أ َّن حـام لـم «يُ ِ
بصـر»
عـورة أبيـه ،خلسـةً ،أو عـن طريق الصدفـة .لقد خرج بين إخوتـه وتح َّدث عن األمـر ،حتَّى دون
أ ْن يحـاول االهتمـام بمشـكلة أبيـه .فـي المقابـل ،نجـد أ َّن اسـتجابة أخويـه الفوريـة ِمـن خالل
سـتر ُعـري أبيهمـا ،فـي حيـن تركه حـام عارياً ،فيهـا إدانـة ضمن َّية لتصـ ُّرف حام.
المسـألة المطروحـة هنـا تتعلَّـق أكثر باحتـرام الوال َدين .إ َّن عـدم تكريمك لوال َديـك ،اللذين
يمثِّلان ماضيـك ،سـيؤث ِّر علـى مسـتقبلك (الخـروج 20 :12؛ قـارِن مـع أفسـس  .)2 :6و ِمـن هنـا
حلَّـت اللعنـة التـي سـتؤث ِّر على مسـتقبل حام ومسـتقبل ابنـه كنعان.
أي شـخص هـو خطـأ
بالطبـع ،إ َّن اسـتخدام هـذا ّ
النـص لتبريـر النظريَّـات العنصريـة ضـ َّد ِّ
الهوتـي فـادح وجريمـة أخالقيـة .إ َّن النبـوءة مقتصرة حصـ ًرا على كنعان بن حـام ،وكانت تجول
فـي ذهـن الكاتـب بعـض ممارسـات الكنعانييـن الفاسـدة (التكويـن .)35 – 31 ،7 – 5 :19
باإلضافـة إلـى ذلـك ،تتض َّمـن اللعنـة وعـ ًدا بال َبركـةِ ،مـن خلال اللعب علـى اسـم «كنعان»،
مشـتق ِمـن الفعـل ( – kanaكانـا) ،أي «يُ ِ
خضـع» .ف ِمـن خلال إخضـاع كنعـان ،سـيدخل
وهـو
ّ
شـعب هللا ،أي نسـل سـام ،أرض الموعـد ،ويم ِّهـد الطريـق لمجـيء المسـيح ،ويفتـح ليافـث
ـام» (التكويـن  .)27 :9وهـذه إشـارة نبويـة لتوسـيع عهـد هللا ،بحيث
فيسـكن « ِفـي َم َسـاكِنِ َس ٍ
يشـمل جميع األمم ،الذين سـيقبلون رسـالة إسـرائيل لخالص العالَم (دانيال  ،27 :9إشـعياء :66
 ،20 – 18روميـة  .)25 :11ولعنـة حـام سـتكون ،فـي الواقـع ،بَركـة لجميـع األمـم ،بمـا في ذلك
الرب.
أبنـاء النسـل الـذي خـرج ِمـن حـام وكنعـان ،والذين سـيقبلون الخلاص ال ُمقـ َّدم لهم ِمـن ِّ

نـوح« ،بطـل» الطوفـان ،سـكران؟ مـا الـذي ينبغـي أنْ يخبرنـا هـذا عـن مـدى عيوبنا
كل لحظـة ِمـن حياتنـا؟
جمي ًعـا ولمـاذا نحتـاج إلـى نعمـة هللا فـي ِّ
37

االثنين
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سلسلة األنساب في ِسفر التكوين
إ َّن المعلومـات الـواردة حـول عمـر نـوح ،بحسـب تسلسـلها الزمنـي ،تجعلنـا نـدرك أ َّن نوح
يقـوم بـدور حلقـة الوصـل التـي تربـط بيـن حضـارات مـا قبـل الطوفـان وحضـارات مـا بعـده.
القصة السـابقة للطوفان (التكويـن  )29 ،28 :9إلـى حلقة الوصل
تعيدنـا اآليتـان األخيرتـان ِمـن َّ
األخيـرة التـي فـي سلالة آدم (التكويـن  .)32 :5وبمـا أ َّن آدم مـات عندما كان المـك ،والِد نوح،
يبلـغ ِمـن العمـر  56سـنة ،ف ِمن المؤكِّد أ َّن نوح قد سـمع القصص واألخبار التـي وردت عن آدم،
والتـي ِمـن الممكـن أ ْن يكـون قـد نقلها إلى نسـله قبـل الطوفـان وبعده.





اقـرأ التكويـن  .10مـا هـو القصد ِمن ذكر سلسـلة األنسـاب هـذه في الكتـاب المقدَّ س؟
(انظر أيضً ا لوقا   .)38 – 23 :3

يـؤ ِّدي علـم األنسـاب الكتابـي ثلاث وظائـف .أ َّو ًل ،يؤكِّـد على الطبيعـة التاريخيـة لألحداث
المذكـورة فـي الكتـاب المقـ َّدس ،والتـي تتعلَّـق بأنـاس حقيقيين عاشـوا وماتـوا وكانـت أيَّامهم
محسـوبة بدقَّـة .ثان ًيـا ،يوضِّ ـح االسـتمرارية عنـد االنتقـال ِمـن العصـور القديمـة إلـى األزمنـة
ِ
«الحاضـر» .ثالثًا،
المعاصـرة التـي عـاش فيهـا الكاتـب ،م َّمـا يقيـم صلـة واضحة بيـن الماضـي َو
يذكِّرنـا بضعفنـا البشـري وبالتأثيـر المأسـاوي الذي تركتـه لعنة الخطيئـة ونتائجهـا ال ُمميتة على
جميـع األجيـال التالية.
ِ
الحظ أ َّن التصنيف الذي تقوم عليه تسمية أبناء حام وسام ويافث ال يتَّبع معايير واضحة.
إ َّن السبعين أ َّمة المتح ِّدرة ِمن بني نوح تم ِّهد مسبقًا لبيت يعقوب المك َّون ِمن سبعين فر ًدا
(التكوين  )27 :46ولشيوخ إسرائيل السبعين في الب ِّريَّة (الخروج  .)9 :24وفكرة التطابق بين
السبعين أ َّمة والسبعين شي ًخا تشير إلى إرساليَّة إسرائيل إلى األممِ :
«حي َن ق ََس َم الْ َعلِ ُّي لِألُ َم ِم،
وب َح َس َب َع َد ِد بَ ِني إِ ْس َرائِ َيل» (التثنية  .)8 :32وعلى
ِحي َن فَ َّر َق بَ ِني آ َد َم ،ن ََص َب تُ ُخو ًما لِشُ ُع ٍ
األساس نفسه ،أرسل يسوع سبعين تلميذا ً بهدف الكرازة لألمم (لوقا .)1 :10
مـا تب ِّينـه لنـا هـذه المعلومات هـو االرتباط المباشـر بيـن آدم واآلباء؛ فجميعهم شـخص َّيات
تاريخيـة ،أنـاس حقيق ُّيـون ابتـدا ًءا ِمـن آدم ومـا بعـده .هـذا األمـر يسـاعدنا أيضً ا علـى أ ْن نفهم
أنَّـه قـد أتي َحـت لآلباء إمكانية الوصول المباشـر إلى شـهود عيان كانت لديهم ذكريات شـخصية
عـن تلك األحـداث القديمة.
38

اقـرأ م َّتـى  .17 – 1 :1مـا الـذي تعلِّمنـا هـذه اآليـات عـن مـدى الد َّقـة التاريخية فيما
يتعلَّـق بهـؤالء األشـخاص؟ لمـاذا ُي َعدُّ أمـ ًرا مه ًّما بالنسـبة إليماننا أنْ نعـرف أنَّهم كانوا
أناسـا حقيق ِّييـن وأنْ نؤمن بذلك؟
ً

الثالثاء
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لغة واحدة
اقـرأ التكويـن  .4 – 1 :11لمـاذا كان أهـل «األرض كلِّهـا» حريصيـن جـدًّ ا علـى الوحـدة
فيمـا بينهم؟



تشـير عبـارة «األرض كلّهـا» إلـى عـدد قليـل ِمـن النـاس ،أي األحيـاء الباقيـن بعـد الطوفان.
ت َّمـت اإلشـارة بوضوح إلى سـبب هـذا التج ُّمع :أرادوا أ ْن يبنـوا بر ًجا يصل إلى السـماء (التكوين
 .)4 :11فـي الواقـع ،كانـت نواياهـم الحقيقيـة هـي أ ْن يأخـذوا مـكان هللا نفسـه ،أي مـكان
الخالـق .نالحـظ أ َّن وصـف نوايـا النـاس وأفعالهم هو – إلى حـ ٍّد كبير – تقليـد لِنوايا هللا وأفعاله
قصـة الخلـق« :قَالُـوا» (التكويـن 4 ،3 :11؛ قـارن مـع التكويـن  ،14 ،9 ،6 :1إلـخ)؛ «ن َْص َنـ ُع»
فـي َّ
(التكويـن 4 ،3 :11؛ قـارن مـع التكويـن  – 26 :1ترجمـة كتـاب الحياة) .لقد تـ َّم تحديد نواياهم
يخص هللا بشـكل حصري
بشـكل صريـحَ « :ون َْص َنـ ُع ألَنْف ُِسـ َنا ْاسـ ًما» (التكويـن  ،)4 :11وهو تعبير ُّ
(إشـعياء .)14 ،12 :63
باختصار ،كانت لدى بُناة بابل مطامع في غير مكانها وتهدف إلى استبدال هللا الخالق (ونحن
نعلم َمن الذي ألهم فيهم تلك المطامع ،أليس كذلك؟ انظر إشعياء ِ .)14 :14من المؤكَّد أ َّن ذكرى
الطوفان لعبت دو ًرا في مشروعهم ،فهم كانوا يبنون بر ًجا عاليًا ِمن أجل النجاة ِمن فيضان آخر،
في حال أتى فيضان آخر ،على الرغم ِمن وعد هللا .ت َّم الحفاظ على ذكرى الطوفان في التقليد
البابلي ،وإ ْن كان بشكل ُمش َّوه فيما يتعلَّق ببناء مدينة بابل .إ َّن هذا الجهد التصاعدي بهدف
بحق روح بابل.
الوصول إلى السماء والتع ِّدي على هللا ،هو ما يم ِّيز ّ
قصـة بـرج بابـل ِمـن الموضوعـات المه َّمـة في سـفر دانيال أيضً ـا .كما
ولهـذا السـبب ،تُ َعـ ُّد َّ
لقصة بـرج بابل (التكويـن  ،)2 :11ترد م َّرة أخـرى في بداية
أ َّن اإلشـارة إلـى شـنعار ،التـي تم ِّهـد َّ
نصـر آثـار هيـكل أورشـليم
سـفر دانيـالِ ،مـن أجـل تحديـد المـكان الـذي جلـب إليـه نبوخـذ َّ
(دانيـال  .)2 :1و ِمـن بيـن العديـد ِمـن المقاطـع األخـرى فـي سـفر دانيـال ،ت ُ َعـ ُّد حادثـة نصـب
نصـر للتمثـال الذهبـي ،ربَّمـا فـي المـكان نفسـه فـي تلـك «البُقعـة» نفسـها ِمـن أرض
نبوخـذ َّ
39

شـنعار ،هـي الحادثـة األكثـر توضي ًحـا لهـذه الحالة النفسـية .في رؤاه حـول وقـت النهاية ،يرى
دانيـال السـيناريو نفسـه يتحقَّـق فـي اجتماع أمـم األرض م ًعا لتحقيـق الوحدة ضـ َّد هللا (دانيال
 ،43 :2دانيـال 45 – 43 :11؛ قـارِن مـع الرؤيـا  .)16-14 :16علـى الرغـم ِمـن أ َّن هـذه المحاولـة
تفشـل هنـا ،كمـا حدث مـع بابـل أيضً ا.

قـال كاتب فرنسـي علماني شـهير فـي القرن الماضي أنَّ الهدف األسـمى لإلنسـان هو
محاولتـه «أنْ يكـون هللا» .مـا الـذي يتعلَّـق بِنـا ،بد ًءا ِمن حـ َّواء في عـدن (التكوين :3
 ،)5والـذي يجعلنـا ننجـذب إلى هذه الكذبـة الخطيرة؟

األربعاء
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« َهل َُّم نَ ْن ِز ْل»



اقـرأ التكويـن  ،7 – 5 :11ومزمـور  .12 – 7 :139لمـاذا نـزل هللا إلـى األرض؟ مـا هـو
الحـدث الـذي حـ َّرك هـذه االسـتجابة اإللهيـة؟

مـا ينافـي المنطـق أنَّـه بالرغـم ِمن أ َّن البشـر كانـوا يصعدون ،لكـ َّن هللا كان ينبغـي أ ْن ينزل
إليهـم .ونـزول هللا هـو تأكيـد علـى سـم ِّوه وسـيادته .إ َّن هللا سـيبقى دائ ًمـا بعيـ ًدا عـن متنـاول
وأي مجهـود بشـري لالرتقـاء إليـه واللقـاء به في السـماء هو أمر سـخيف وال فائدة منه.
البشـرُّ .
وال َّ
شـك فـي ذلـك ،ولهـذا السـبب ،لكي يخلِّصنا يسـوع ،كان عليـه أ ْن ينزل إلينا .لـم تكن هناك،
فـي الحقيقـة ،طريقة أخـرى ليخلِّصنا ِمـن خاللها.
تظهـر فـي األخبـار التـي ُرويَت حول بـرج بابل مفارقة كبيـرة في العبارة القائلـة أ َّن هللا نزل:
«لِ َي ْنظُـ َر الْ َم ِدي َنـ َة َوالْ ُبـ ْر َج» (التكويـن  .)5 :11لـم يكـن هللا بحاجـة أل ْن ينـزل لكـي يـرى (مزمـور
أي حـال .هـذا المفهـوم يؤكِّـد علـى
12 – 7 :139؛ قـارِن مزمـور  ،)4 :2لك َّنـه فعـل ذلـك علـى َّ
مشـاركة هللا مع البشـرية.




اقرأ لوقا  .33 – 26 :1ماذا تعلِّمنا هذه اآليات عن نزول هللا إلينا؟
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يذكِّرنـا نـزول هللا أيضً ـا بمبـدأ البِـ ّر باإليمـان وبنعمـة هللا .مهمـا كان العمـل الـذي قـد نقوم

بـه ِمـن أجـل هللا ،سـيكون عليـه رغـم ذلـك أ ْن ينـزل ليلتقـي بنـا .ليـس مـا نفعلـه مـن أجل هللا
هـو الـذي سـيأتي بنـا إليـه وإلـى الفـداء ،بـل إ َّن تحـ ُّرك هللا نحونـا هـو الـذي سـوف يخلِّصنـا.
النـص فـي سـفر التكويـن نـزول هللا م َّرتيـن ،ويبـدو أ َّن هـذا يشـير إلـى مدى
فـي الواقـع ،يذكـر ّ
اهتمامـه بمـا كان يحـدث هنـاك.
الـرب أ ْن يضع ح ًّدا لوحدتهم العميقة والراسـخة ،والتـي – نظ ًرا لحالتهم
بحسـب ّ
النـص ،أراد ُّ
ِ
السـاقطة – يمكـن أ ْن تـؤ ِّدي فقـط إلى المزيد والمزيد من الشـ ِّر .ولهذا السـبب اختار تشـويش
لغاتهـم ،األمـر الذي ِمن شـأنه أ ْن يُنهـي مخطَّطاتهم المو َّحدة.
«انتهت مشاريع بناة بابل بالعار والهزيمة ،فتمثال كبريائهم أمسى تمثاال لجهالتهم
وحماقتهم ،ومع ذلك فالناس يسيرون في الطريق نفسه على الدوام -طريق االعتماد على الذات
ورفض شريعة هللا .إنه المبدأ عينه الذي حاول الشيطان تنفيذه في السماء ،وهو المبدأ عينه
الذي سار عليه قايين وهو يقدم قربانه» (روح النبوة ،اآلباء واألنبياء ،صفحة .)79

قصـة بـرج بابـل ً
مثـال آخـر للكبريـاء البشـري
كيـف نـرى فـي األخبـار الـواردة فـي َّ
وكيـف أنَّـه يـؤ ِّدي إلـى الفشـل فـي نهايـة المطاف؟ مـا هي الـدروس الشـخصية التي
القصة؟
يمكننـا تعلُّمهـا ِمـن هـذه َّ

الخميس



 28نيسان (إِبريل)

فداء المسب ِّيين



اقـرأ التكويـن  9 ،8 :11والتكويـن 1 :9؛ قـارن مـع التكوين  .28 :1لماذا يُ َعدُّ تشـتيت هللا
كل األرض جـز ًءا ِمن الفداء؟
للبشـر على وجـه ِّ

اقتضـت مقاصـد هللا وبركاتـه للبشـر أ ْن يُثمـروا ويُكثروا ويملأوا األرض (التكويـن 1 :9؛ قارِن
مـع التكويـن  .)28 :1فضَّ ـل بنـاة بابـل السـير فـي اتِّجاه معاكـس لخطَّـة هللا والبقاء م ًعـا ليظلُّوا
كمـا هـمِ .مـن األسـباب التـي قالـوا أنَّهـا وراء رغبتهـم فـي بنـاء المدينـة كانـت رغبتهـم فـي َّأل
كل األرض» (التكويـن  – 4 :11ترجمـة كتـاب الحياة) .لقد رفضـوا االنتقال
«يتشـتَّتوا علـى وجـه ِّ
إلـى مـكان آخـر ،ربَّمـا ظ ًّنـا منهم أنَّهـم باجتماعهم م ًعا سـيكونون فـي وضع أقوى ِمـن وضعهم
حق.
وهـم متف ِّرقـون مشـتَّتون .وهـمِ ،مـن وجهـة نظر مع َّينـة ،كانوا علـى ّ
ولألسـف ،لقـد حاولـوا أ ْن يسـتخدموا ق َّوتهـم المو َّحـدة ِمـن أجـل الشـ ِّر وليـس الخيـر .لقـد
أرادوا أ ْن يصنعـوا اسـ ًما ألنفسـهم ،وهـذا األمـر يُبـرِز بقـ َّوة مـدى كبريائهـم واسـتعالئهم .فـي
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كل مـ َّرة يكـون البشـر راغبيـن – فـي تحـ ٍّد صريـح هلل – فـي أ ْن يصنعـوا اسـ ًما
الحقيقـة ،فـي ِّ
ألنفسـهم ،يمكننـا أ ْن نكـون علـى يقيـن بـأ َّن األمور لـن تنتهي على خيـر .إ َّن األمور لـم تنت ِه أب ًدا
علـى خير.
وهكـذا ،ف َّرقهـم هللا علـى « َو ْجـ ِه ك ُِّل األ ْر ِض» (التكويـن  ،)9 :11ليكـون ذلـك دينونـة ضـ َّد
تح ِّديهـم المباشـر ،وهـذا بالضبـط مـا لـم يريـدوا حدوثـه.
ِمـن المثيـر لالهتمـام أ ْن يكون اسـم بابـل ،الذي يعني «بـاب هللا» ،مرتبطًا بفعـل بَلبَ َل الوارد
فـي (التكويـن  .)9 :11وألنَّهـم أرادوا الوصـول إلى «باب» هللا معتقدين أنَّهم هم أنفسـهم اإلله،
انتهـى بهـم األمـر في حـال ِمن التشـويش والضعف أكثر ِمـن ذي قَبل.
«عقـد أهـل بابـل العـزم علـى إنشـاء حكومـة مسـتقلة عـن هللا ،ومع ذلـك فقد وجـد بينهم
جماعـة كانـوا يخافـون هللا ،ولكنهم انخدعـوا بادعاءات األشـرار وانجذبوا إلـى تدبيراتهم .فألجل
هـؤالء القـوم األمنـاء أ َّج َـل الـرب وقـوع الدينونـة ،وأعطـى للنـاس وقتـا إلظهـار صفاتهـم علـى
حقيقتهـا ،فـإذ انكشـفت صفاتهـم حـاول أبنـاء هللا أن يكفُّوهم عن إتمـام غرضهـم ،ولكن أولئك
النـاس كانـوا متحـدي الـرأي فـي العمل علـى محاربة السـماء .فلو أنهم سـاروا فـي عملهم دون
رادع ألفسـدوا أخلاق العالـم وهـو بعد في أول نشـأته .وقـد كونوا اتحادهم فـي تمرد وعصيان،
فأنشـئت مملكـة ألجـل تعظيـم الذات ،وبالطبـع لم يكن هلل فيهـا حكم أو كرامـة» (روح النبوة،
اآلبـاء واألنبيـاء ،صفحة .)99

لماذا ينبغي أنْ نكون في غاية الحذر عندما نحاول أنْ «ن َْص َنع» اس ًما ألنفسنا؟

الجمعة



 29نيسان (إِبريل)

لمزيـد مـن الدرس :اقـرأ ما كتبتـه إلِن هوايـت تحت عنـوان« ،برج بابـل»ِ ،من كتاب
«اآلباء واألنبياء» ،صفحة .124 – 117
«هنـا قـرروا أن يبنـوا مدينـة في ذلـك المكان ويبنـوا فيها برجـا عاليا جـدا  ....وكان غرضهم
مـن ذلـك المشـروع أن يحـول دون تشـتت ذلـك الشـعب بعيـدا في مسـتعمرات أخـرى ،ولكن
هللا كان قـد أمـر النـاس أن ينتشـروا فـي كل األرض ويمألوهـا ويخضعوهـا ،غيـر أن بنـاة بابـل
هـؤالء عزمـوا علـى أن يوحـدوا تلك الجماعة ليؤسسـوا مملكة تبسـط سـلطانها علـى كل األرض
فـي النهايـة ،وبذلـك تصير مدينتهـم عاصمة إلمبراطورية مسـكونية ،وتظفر بإعجـاب كل العالم
ووالئـه ،ويشـتهر مؤسسـوها .أمـا البرج الفخم الذي سـيرتفع إلى عنان السـماء فقـد كان القصد
منـه أن يقـف تـذكارا لقـوة البنائيـن وحكمتهـم ،فتدوم شـهرتهم إلى نهايـة األجيال.
«غيـر أن أولئـك القـوم الذيـن سـكنوا في سـهل شـنعار لم يكونـوا يؤمنون بعهـد هللا بأنه لن
يأتـي الطوفـان علـى األرض مـرة أخـرى ،بـل لقـد أنكـر كثيـرون منهـم وجـود هللا ونسـبوا كارثة
الطوفـان إلـى تداخـل أسـباب طبيعيـة .وكان آخـرون غيـر هـؤالء يؤمنـون بوجـود كائـن سـام
وبأنـه هـو الـذي أهلـك العالم القديـم بالطوفان ،لكـن قلوبهم تمـردت عليه كقاييـن .ومن بين
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األغـراض التـي وضعوهـا أمامهـم عند بنـاء البـرج كونهـم أرادوا أن يتأكدوا من سلامتهم لو جاء
الطوفـان ثانيـة ،وكانـوا يتخيلـون أنهـم لـو رفعـوا البـرج إلـى علـو أعظم ممـا وصلت إليـه مياه
الطوفـان فسـينجون مـن كل خطـر ،ولـو اسـتطاعوا الوصـول إلـى منطقـة السـحاب فقـد كانـوا
يأملـون أن يعرفـوا سـبب حـدوث الطوفـان أسـباب حـدوث الطوفـان .وكان القصـد مـن ذلـك
المشـروع هـو تمجيـد كبريـاء القائميـن بـه ،وتحويـل عقـول أبنـاء األجيـال الالحقـة وقلوبهـم
بعيـدا عـن هللا ،واالنحـدار بهـم إلـى عبـادة األوثـان» (روح النبـوة ،اآلبـاء واألنبيـاء ،صفحة .)97

أسئلة للنقاش
 .1مـا هـي بعـض األمثلـة التـي لدينـا ِمـن التاريـخ ،أو ح َّتـى ِمـن أيَّامنـا هـذه ،عـن
المتاعـب التـي يمكـن أنْ يتسـ َّبب بهـا أولئـك الذيـن يسـعون إلى صنع اسـم ألنفسـهم؟

الخاص بنا،
 .2كيـف يمكننـا ككنيسـة أنْ نتج َّنـب خطـر السـعي وراء بناء برج بابـل
ّ
ح َّتـى لـو قمنـا بذلـك بـدون وعـي؟ بأيَّـة طـرق قـد نقوم بعمـل ذلـك فـي الحقيقة،
ح َّتـى لـو حـدث هذا األمر بشـكل غيـر واعٍ؟
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