الدرس السابع

 ١٦-١٠شباط (فبراير)

األمانة مع هللا

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :لوقــا ١٠ :١٦؛ الوييــن ٣٠ :٢٧؛ تكويــن ١٢-١ :٢٢؛ عبرانييــن :١٢
٢؛ لوقــا ٤٢ :١١؛ عبرانييــن ١٠-٢ :٧؛ نحميــا .١٣

آيــة الحفــظ« :والــذي فــي األرض الج ِّيــدة ،هــو الذيــن يســمعون الكلمــة فيحفظونهــا
فــي قلــب ج ِّيــد صالــح ،ويُث ِمــرون بالصبــر» (لوقــا .)١٥ :٨

مــا هــو القلــب األميــن ،وكيــف يَظْ َهــر فــي حيــاة اإلنســان؟ الثقافــة ال ُم ِ
عاصــرة غال ًبــا مــا
تنظــر إلــى األمانــة علــى أنهــا شــيء ُمب َهــم وغا ِمــض ،فضيلــة نســب َّية .غالبيــة النــاس يُمارســون
الكــذب أو الخيانــة بيــن وقـ ٍ
ـول طالمــا أ َّن ذلــك الفعــل ليس ذات
ـت وآخــر ويعتبــرون ذلــك مقبـ ً
شــأنٍ كبيــر .ويعتبــرون أيضً ــا أنــه توجــد ظــروف ُمع َّينــة يُ ْم ِكــن أن تُ َبـ ِّرر الكــذب أو الخيانــة.
الحــق واألمانــة يتواجــدان م ًعــا دائِ ًمــا .إال أننــا لــم نُولــد بميــل طبيعــي لألمانــة؛ فهــي
الســمات األخالقيــة للوكيــل.
فضيلــة أخالقيــة نكتســبها بمــرور ال َّز َمــن ،وهــي جوهــر ِّ
عندمــا نمــارس حيــاة األمانــة ،تأتينــا منهــا أشــياء ج ِّيــدة كثيــرة .مثـ ًـا :عندمــا ال تكــذب أو
تخــون فلــن يُســاورك القلــق أبـ ًدا خوفًــا ِمــن اكتشــاف كذبــك أو خيانتــك ،أو محاولــة إخفائِــه
أو تبريــره .لهــذا الســبب وغيــره كثيــر ،ت ُْص ِبــح األمانــة ِس ـ َم ًة شــخصية ثمينــة — خاصــة عنــد
مواجهــة مواقــف صعبــة تقودنــا فيهــا التجربــة بســهولة إلــى االنــزالق نحــو الخيانــة.
فــي درس هــذا األســبوع ،ســوف نــدرس المفهــوم الروحــي لألمانــة ِمــن خــال ممارســة
ـكل مــن الوكيــل والوكالــة
فريضــة إرجــاع ال ُعشْ ــر هلل ،ونــرى األهميــة الحيويَّــة لفريضــة ال ُعشْ ــر لـ ٍّ
المســيحية.
* نرجو ال َّتع ُّمق في موضوع هذا الدرس ،استعدا ًدا ل ِ ُمناقَشته يوم السبت القادم الموافق  ١٧شباط (فبراير).
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األحد

 ١١شباط (فبراير)

مسألة أمانة بسيط
ُهنــاك شــيء واحــد ُمشـتَ َرك بيــن ُمعظمنــا ،هــو كراهيتنــا للخيانــة .نحــن نكــره الخيانــة —
الســهل أن نراهــا فــي أنفســنا ،وعندمــا
خاصــة عندمــا تتجلَّــى فــي اآلخريــن .ولكــن ليــس مــن َّ
نراهــا فــي أنفســنا ،نُحــاول أن نجــد ُمبـ ِّر ًرا ألفعالِنــا للتقليــل ِمــن أهميتهــا ،فنقــول مثـ ًـا :ليــس
األمــر بهــذا الســوء؛ إنَّــه شــيء بســيط؛ ليــس لــه أهميــة .يمكننــا أن نخــدع حتــى أنفســنا
ُمعظــم األوقــات؛ ولكننــا لــن نخــدع هللا أبـ ًدا.
«الخيانــة ت ُمــا َرس علــى كل ال ُمســتويات ،وهــذا هــو ســبب فتــور أولئــك الذيــن يَ َّد ُعــون
إيمانهــم بالحــق .هــؤالء ليســت لهــم ِصلــة بالمســيح وهــم يخدعــون نفوســهم» (روح النبــوة،
شــهادات للكنيســة ،الجــزء الرابــع ،صفحــة .)٣١٠



اقــرأ لوقــا  .١٠ :١٦مــا هــو المبــدأ الهــام الــذي يُع ِّبــر عنــه المســيح هنــا ويُم ِكــن أن
يســاعدنا لنــرى مــدى أهم َّيــة األمانــة ،حتــى «فــي القليــل»؟

مــع أ َّن هللا يعلَــم كَــم ِمــن الســهل علينــا أن نقــع فــي عــدم األمانــة (الخيانــة) — خاصــة
فيمــا يتعلَّــق باألشــياء التــي نملكهــا ،فهــو َم َنحنــا دوا ًء قويًّــا وشــاف ًيا لِ َع ـ َدم األمانــة واألنانيــة،
علــى األقــل بالنســبة للممتلــكات الما ِّديَّــة.



اقــرأ الوييــن  ٣٠ :٢٧ومالخــي  .٨ :٣مــا الــذي تُعلِّمنــا إيَّــاه هــذه اآليــات ،وكيــف
ُيســاعدنا مــا احتوتــه ألن نبقــى أمنــاء؟

«ال تقــدم اســتغاثة إلــى الشــكر أو الكــرم .فهــذه مســألة أمانــة فقــط .فال ُعشْ ــر هــو للــرب،
وهــو يأمرنــا أن نَـ ُر َّد لــه مــا لَـ ُه ...فــإذا كانــت األمانــة مبـ ًدأ جوهريًــا فــي أعمــال الحيــاة ،أفــا
يجــب علينــا أن نعتــرف بالتزامنــا هلل — االلت ـزام الــذي هــو أســاس كل الت ـزام آخــر؟» (روح
النبــوة ،التربيــة الحقيقيــة ،صفحــة .)١٦٢

كيــف يمكــن لتقديمــك ال ُعشْ ــر أن ُيســاعدك علــى أن تتذكَّــر َمــن هــو المالــك
ننســى أبــدً ا َمــن هــو المالِــك لــكل
النهائــي لــكل مــا هــو بحوزتــك؟ ومــا أهم َّيــة أن ال َ
ُمق َت َنياتنــا؟
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االثنين

 ١٢شباط (فبراير)

حياة اإليمان


اقرأ تكوين  .١٢-١ :٢٢ماذا تُخبرنا هذه القصة عن حقيقة إيمان إبراهيم؟

حيــاة اإليمــان ليســت َح َدثًــا وقت ًّيــا .فنحــن ال نُ َع ِّبــر عــن إيماننــا بطريقــة قويــة مـ َّرة واحــدة
فقــط ،وبذلــك نكــون قــد بره َّنــا أننــا ح ًّقــا مســيحيون ُمخلِصــون وأمنــاء ،نحيــا بنعمــة المســيح
وهــو يُ َغطِّينــا بدمــه.
مثــا ،مــا زال العالــم الدينــي مند ِهشً ــا ِمــن عمــل اإليمــان الــذي أظ َهــ َره إبراهيــم مــع
ً
إســحق علــى جبــل ال ُم َريَّــا (تكويــن  )٢٢حتــى بعــد مــرور آالف الســنين .مــع ذلــك ،لــم
يكــن عمــل اإليمــان هــذا أمـرا ً اســتحضره إبراهيــم وقــت حاجتــه .فقــد كانــت حيــاة اإليمــان
والطاعــة التــي عاشــها قبــل ذلــك هــي التــي جعلتــه قــا ِد ًرا أن يفعــل مــا فعــل .فلــو أنــه عــاش
حيــاة غيــر أمينــة قبــل هــذا ال َحـ َدث ،لــكان ِمــن ال ُمســتحيل أن ينجــح فــي ذلــك االختبــار كمــا
ـخصا بهــذا النــوع ِمــن اإليمــان ،مــن المؤكــد أن تكــون حياتــه حيــاة
نجــح .وبــا شــك ،فــإ َّن شـ ً
إيمــان قبــل وبعــد ذلــك الحــدث أيضً ــا.
النقطــة الها َّمــة هنــا هــي أ َّن إيمــان الوكيــل ليــس إيمانًــا وقت ًيــا كذلــك .ومــع مــرور الوقــت،
إمــا أن ينمــو ذلــك اإليمــان ُع ْمقًــا وقُــ َّوة ،أو أن يُصبِــح أكثــر ضحالــ ًة وأكثــر ضعفًــا؛ ذلــك
اعتمــا ًدا علــى أســلوب الشــخص فــي ممارســة إيمانــه.



اقــرأ عبرانييــن  .٢ :١٢مــاذا تقــول لنــا هــذه اآليــة عــن مصــدر إيماننــا وكيــف نحصــل
علــى اإليمــان؟

إ َّن مالذنــا الوحيــد كــوكالء أمنــاء هــو أن ننظــر «إلــى رئيــس اإليمــان و ُمك ِّملــه يســوع الــذي
الصليــبُ ،مسـتَهي ًنا ِ
ـس فــي يَميــن
ِمــن أجــل الســرور الموضــوع أما َمـ ُه ،احتَ َمـ َـل َّ
بالخــزي ،فَ َجلَـ َ
عــرش هللا» (عبرانييــن  .)٢ :١٢إ َّن كلمــة « ُمك ِّملِــه» اس ـتُ ْع ِملَت فــي هــذه الحالــة فقــط فــي
العهــد الجديــد ،ويُم ِكــن اســتعمالها أيضً ــا بمعنــى «الكمــال» .أي أ َّن يســوع يُريــد إليماننــا أن
يتق ـ َّدم إلــى النضــوج ودرجــة الكمــال (عبرانييــن  .)٢ ،١ :٦وهكــذا ،فــإ َّن حيــاة اإليمــان هــي
اختبــار ن َِشــط وديناميكــي :ينمــو وينضــج ويــزداد.

دت إيمانك ينمو وينضج بمرور الزمن؟ أو هل ينمو إيمانك؟
بأية طُ ُرق شا َه َ
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الثالثاء

 ١٣شباط (فبراير)

شهادة إيمان
كمــا رأينــا فــي درس يــوم أمــس ،اإليمــان هــو اختبــار ديناميكــي ونَشــيط ،ينمــو ويبلــغ
مرحلــة النضــوج .وإحــدى الطــرق التــي بهــا «يُكِّمــل» هللا إيماننــا ويصــل بــه إلــى درجــة الكمال
ـس طَ َم ًعــا فــي
هــو عــن طريــق إرجــاع ال ُعشْ ــر هلل .إ َّن إرجــاع ال ُعشْ ــر بمفهومــه الصحيــح ليـ َ
أن نَ ِج ـ َد طريقنــا إلــى الســماء ،ولكــن إرجــاع ال ُعشْ ــر بأمانــة ،هــو شــهادة إيمــان .إنــه تعبيــر
شــخصي وظاهــر ومنظــور عــن حقيقــة ووا ِقــع إيماننــا.
فعلــى كل حــال ،يســتطيع أي شــخص أن ي َّدعــي أن لديــه إِي َمانًــا وأنــه يؤمــن بــاهلل وأنــه
يؤمــن بالمســيح .وكمــا نعــرف ،حتــى «الشــياطين يؤمنــون» بــاهلل (يعقــوب  .)١٩ :٢ولكــن أن
تس ـتَق ِْطع  ١٠بالمائــة ِمــن َد ْخلِــك وتُعيــد ُه إلــى هللا ،فهــذا هــو ِفعـ ُـل إيمــان.

اقــرأ لوقــا  .٤٢ :١١مــاذا كان قصــد يســوع مــن تأكيــده علــى ضــرورة إرجــاع ال ُعشْ ــر؟ مــا
هــي عالقــة إرجــاع ال ُعشْ ــر باألمــور الهامــة األخــرى التــي يتطلبهــا الناموس؟



إرجــاع ال ُعشْ ــر هــو تعبيــر متواضــع عــن اعتما ِدنــا علــى هللا ،وهــو عمــل مــن أعمــال الثِّقــة
أ َّن المســيح هــو فادينــا .إنــه اعتــر ٌاف ِم َّنــا بــأ َّن هللا قــد «باركنــا بــكل بركــة روحيــة ...فــي
المســيح» (أفســس  )٣ :١ووعــد بالمزيــد مــن البــركات.


اقرأ تكوين  .٢٢-١٤ :٢٨ماذا كانت استجابة يعقوب لوعد هللا؟

«إ َّن خطَّــة هللا فــي نظــام إرجــاع ال ُعشْ ــر جميلــة فــي بســاطتها و ُمســاواتها .يســتطيع الجميع
يتمســك بهــا بإيمــان وشــجاعة ألنهــا ِمــن مصــدر إلهــي .تتضا َمــن فيهــا البســاطة والمنفعــة،
أن َّ
وال يحتــاج الشــخص إلــى التعليــم العالــي لفهمهــا وتطبيقهــا .الجميــع يســتطيعون الشــعور أ َّن
بإمكانهــم أن يقومــوا بــدور فــي تَ َقـ ُّدم عمــل الخــاص الثميــن .كل رجــل وامــرأة وفتــاة وفتــى
يســتطيع أن يصيــر أمي ًنــا لصنــدوق الـ َّرب ،وأدا ًة لتلبيــة احتياجــات خزينــة الــرب» (روح النبــوة،
إرشــادات حــول الوكالــة المســيحية ،صفحــة .)٧٣

بأيَّــة طُـ ُرق اسـ َتطَ ْع َت أن تكتشــف بنفســك البــركات الروحيــة الحقيقيــة التــي تأتــي
مــع إرجــاع ال ُعشْ ــر هلل؟ كيــف ســاهم إرجاعــك لل ُعشْ ــر فــي نمـ ِّو إيمانــك؟
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دس للرب
أمانة إرجاع ال ُعشْ ر — ُق ٌ

أصل؟
نتح َّدث كثي ًرا عن إعطاء ال ُعشْ ر هلل ،ولكن ،كيف نُعطي هللا ما هو ملكه ً



اقرأ الويين  .٣٠ :٢٧ما هما النقطتان الها َّمتان الموجودتان في هذه اآلية حول ال ُعشْ ر؟

«ال ُعشْ ـ ُر ُملْــك هلل ،وبالتالــي فهــو ُمقـ َّدس [أي ُمفــرز لــه] .وال ُعشْ ــر ال يصبــح ُمق َّد ًســا نتيجــة
عهـ ٍـد أو نــذ ٍر أو تكريــس .ببســاطة هــو ُمق ـ َّدس بحــد ذات طبيعتــه؛ فهــو ُملْــك هلل .إنَّــه حــق
هللا وحــده وليــس ألحــد غيــره .ال يســتطيع أحــد أن يُك ِّرســه هلل ،ألن ال ُعشْ ــر لــم يكــن أبـ ًدا جــز ًءا
ِمــن ملكيَّــة اإلنســان» ( ،Angel Manuel Rodriguez ،Stewardship Rootsصفحــة .)٥٢
نحن ال نجعل ال ُعشْ َر ُمق َّد ًسا؛ ذلك ِفعل هللا بالتَّعيين .فإنَّه هو الذي يملك ذلك الحق .ونحن
كوكالء ،نر ُّد إليه ما هو له .يُك َّرس ال ُعشْ ر هلل لِ ُم ِه َّمة ُمح َّددة ،وتخصيصه ألي ُمه َّمة أخرى هو عدم
أمانة من ِقبلنا .إ َّن ُممارسة ِخدمة إرجاع ال ُعشْ ر إلى هللا يجب أال تُ ْه َمل أو تنقطع.

اقرأ عبرانيين  .١٠-٢ :٧كيف تُظْهِر ُمناقشة بولس حول تَقديم إبراهيم ال ُعشْ ر لِ َملْ ِكي
صادق ،أه ِّم َّية أعمق إلرجاع ال ُعشْ ر هلل؟ لِ َمن كان إبراهيم يُقدِّ م ال ُعشْ ر في حقيقة األمر؟



كمــا أ َّن الســبت ُمقـ َّدس ،هكــذا ال ُعشْ ــر أيضً ــا ُمقـ َّدس .كلمــة « ُمقـ َّدس» تعنــي «ف ُِصــل أو
ا ُفـ ِر َز لِ َعمــلٍ ُمقـ َّدس»ِ .مــن هــذه الناحيــة ،تأتــي العالقــة بيــن الســبت وال ُعشْ ــر .نحــن نفصــل
ســبت اليــوم الســابع كيــوم ُمقـ َّدس؛ ونفصــل ال ُعشْ ـ َر كملك َّيــة ُمق َّدســة للــرب.
«قـ َّدس هللا اليــوم الســابع .ذلــك الجــزء ِمــن الوقــت الــذي أفــرزه هللا ذاتــه للعبــادة الروحية،
يظـ ُّـل ُمق َّد ًســا اليــوم كمــا ق َّدســه الخالــق منــذ البدء.
«علــى نفــس المنــوال ،يكــون ال ُعشْ ـ ُر ِمــن َد ْخلِنــا هــو ‹قُــدس للــرب› .العهــد الجديــد ال
يســتحدث شــريعة ال ُعشْ ــر ،كمــا أنَّــه ال يســتحدث شــريعة الســبت؛ أل َّن صالحيــة كل منهمــا
أمــر ُمسـلَّم بــه ،واألهميــة الروحيــة القصــوى لكليهمــا واضحــة ...وبينمــا نحــن كشــعب نســعى
بإخــاص إلــى أن نُق ـ ِّدم هلل الوقــت الــذي َح ِفظَــه ملك َّيــة لــه ،أال يكــون علينــا أيضً ــا أن نُق ـ ِّدم
هلل ذلــك الجــزء مــن مواردنــا الــذي هــو قُـ ْد ٌس للــرب؟» (روح النبــوة ،إرشــادات حــول الوكالــة
المســيحية ،صفحــة .)٦٦

مــا الــذي تســتطيع فعلــه ليســاعدك فــي أن تحتفــظ فــي قلبــك وعقلــك بالوعــي
الدائــم بــأنَّ ال ُعشْ ــر الــذي تقدِّ مــه هــو فعـ ًـا « ُمقــدَّ س»؟
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االنتعاش واإلصالح وإرجاع ال ُعشْ ر هلل

ت ُعتَبَـر فتـرة ُحكـم الملـك حزقيَّـا الطويلـة هـي ال ُّنقطـة األبـرز لسـبط يهـوذا .فمنـذ ُحكـم
داود وسـليمان ،لـم يتمتَّـع اإلسـرائيليون بهـذا القـدر ِمـن بـركات هللا .فـي أخبـار األيـام الثانـي
 ،٣١-٢٩نجـد ِسـج ًِل لِمـا قـام بـه حزق َّيـا ِمـن انتعـاش وإصلاح« :و َع ِمـل ال ُمسـتقيم فـي عينـي
الـ َّرب» (٢أخبـار « .)٢ :٢٩واسـتقامت ِخ ْد َمـة بيـت الرب» (٢أخبـار  .)٣٥ :٢٩حفظوا عيد الفصح
(٢أخبـار  .)٥ :٣٠و«كان فـرح عظيـم فـي أورشـليم» (٢أخبـار  .)٢٦ :٣٠هدمـوا األصنـام الوثنيـة
والمذابـح والمرتفعـات (٢أخبـار  .)١ :٣١كان هنـاك انتعـاش مفاجـئ فـي القلـوب وإصلاح في
الممارسـة .والنتيجـة ،كانـت وفـرة ِمـن العشـور والتَّقدمـات (٢أخبـار .)١٢ ،٥ ،٤ :٣١

يُعطــي نَ َح ْم َيــا ِمثـ ً
ـال آخــر لالنتعــاش واإلصــاح وإرجــاع ال ُعشْ ــر هلل .اقــرأ نَ َح ْم َيــا ،٢ :٩
 .٣مــا الــذي يعنيــه انتعــاش القلــب؟ اقــرأ نحميــا األصحــاح  .١٣بعدمــا أصلــح نحميــا
«بيــت هللا» (نحميــا  ،)٤ :١٣مــاذا قــدَّ م بنــو يهــوذا للمخــازن؟ (نحميــا )١٢ :١٣؟




«االنتعــاش واإلصــاح أمــران ُمختلفــان .االنتعــاش ُّ
يــدل علــى تجديــد الحيــاة الروحيــة،
تنشــيط قــوى العقــل والقلــب ،وقيامــة ِمــن المــوت الروحــي .أمــا اإلصــاح فيـ ُّ
ـدل علــى إعــادة
تنظيــم ،تغييــر فــي المفاهيــم والنظريــات ،والطِّبــاع والعــادات والممارســات» (روح النبــوة،
الخدمــة المســيحية ،صفحــة .)٤٢
الصلــة بيــن االنتعــاش واإلصــاح وإرجــاع ال ُعشْ ــر تلقائيــة .فبــدون إرجاع ال ُعشْ ــر هلل ،يشــوب
ِّ
االنتعــاش واإلصــاح الفتــور ،هــذا إن كان ذلــك يُ َعــد انتعاشً ــا مــن األســاس .فــي أحيــانٍ كثيــرة،
نقــف نحــن المســيحيين جامديــن بــا ِح ـراك علــى الها ِمــش فــي الوقــت الــذي يجــب علينــا
فيــه أن نكــون ُمشــاركين بنشــاط إلــى جانــب الــرب .االنتعــاش واإلصــاح يتطلَّبــان التزا ًمــا
وتع ُّه ـ ًدا ،وإرجــاع ال ُعشــر هلل هــو جــزء ِمــن ذلــك االلت ـزام والتَّع ُّهــد .فــإن رفضنــا إرجــاع مــا
يطلبــه هللا م َّنــا ،فــا نســتطيع أن نتوقَّــع منــه تلبيــة مــا نطلبــه.
االنتعــاش واإلصــاح يحدثــان فــي الكنيســة ،وليــس خارجهــا (مزمــور  .)٦ :٨٥علينــا أن
نســعى إلــى هللا طلبًــا لالنتعــاش (مزمــور  )١٩ :٨٠وإصــاح «األعمــال األولــى» (رؤيــا يوحنــا :٢
 .)٥اإلصــاح يجــب أن يحــدث بخصــوص مــا نحتفــظ بــه ومــا نرجعــه إلــى هللا.
الفــرق ليــس فــي العمــل ،ولكــن فــي قـرار العقــل وال ّنوايــا التــي ت ُظ ِهــر الهــدف أو ال َّدا ِفــع
وااللتـزام .والنتائــج ســتكون زيــادة فــي اإليمــان ،ورؤيــة روحيــة حــا َّدة ،وأمانــة متجـ ِّددة.
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لمزيــد مــن الــدرس :هللا هــو مصــدر كل العهــود التــي وردت فــي الكتــاب ال ُم َقـ َّدس،
وكان لــه دور القيــادة ليجــذب شــعبه للدخــول فــي تلــك العهــود (عبرانييــن  .)١٠ :٨إ َّن وعــد
العهــد هــو انعــكاس لِنعمــة هللا ومح َّبتــه ورغبتــه فــي خالصنــا.
يتض َّمــن العهــد مــع هللا أشــياء كثيــرة :هللا ،ال ُمتَل ِّقــي ،شــروط العهــد ،االلتـزام بشــروط العهــد
ِمــن كال الطرفيــن ،العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي حــال اإلخــال بحفــظ العهــد ،والنتائــج
المنشــودة أو الحصيلــة المرغــوب بهــا .إ َّن مفهــوم إرجــاع ال ُعشْ ــر يعكــس كل هــذه العناصــر
فــي مالخــي  .١٠ ،٩ :٣هــذه اآليــات تكــرر العهــد الخــاص بيــن هللا ووكالئــه فيمــا يتعلــق
بإرجــاع ال ُعشْ ــر .فحيــن ندخــل طرفًــا فــي مثــل هــذا العهــد ،فتلــك داللــة ُمعلنــة منــا أننــا
ـح
ـي ٌء َصالِـ ٌ
نعتــرض علــى المبــادئ الما ِّديَّــة لنظــام االســتهالك ،ونبرهــن أنَّــه يُ ْم ِكـ ُن أَ ْن يَ ْخـ ُر َج شَ ـ ْ
ـب ُمتج ـ ِّدد.
ِم ـ ْن قَلْـ ٍ
«الـروح األنانيـة المنغلقـة تمنـع اإلنسـان ِمـن إعطـاء هللا مـا هـو ملـك لـه .صنـع هللا عهـ ًدا
خاصـا مـع اإلنسـان ،فـإذا هـو خصـص بانتظـام الجـزء ال ُمع َّيـن لتقـ ُّدم مملكة المسـيح ،فسـوف
ًّ
يفيـض هللا عليـه بركـة حتـى ال توسـع .أمـا إذا أ ْم َسـك اإلنسـان يده ع َّما هـو ُملك هلل ،فـاهلل يُعلِن
بوضـوح‹ :قـد لعنتـم لع ًنـا› » (روح النبـوة ،إرشـادات حـول الوكالـة المسـيحية ،صفحـة .)٧٧
العيــش فــي عالقــة عهــد مــع هللا لــه مســؤوليات .نحــن نتمتَّــع بمواعيــد العهــد ،ولكننــا فــي
كثيــر مــن األحيــان نكــره األوامــر والمســؤوليات .ولكـ َّن العهــد فــي هــذا الســياق هــو اتِّفــاق
بيــن طرفيــن ،وإرجــاع ال ُعشْ ــر هــو جــزء ِمــن عيشــنا ضمــن ذلــك العهــد.

أسئلة للنقاش
عمل إيمان هام جدًّ ا من جانبنا؟
 .1لماذا يُع َت َبر إرجاع ال ُعشْ ر إلى هللا ُ
 .2أ َّيــة كلمــات يمكنــك أن تو ِّجههــا إلــى شــخص يقــول‹ :ليــس فــي مقــدوري أن

ـخصا يــرى نفســه فــي
أتح َّمــل عــبء إرجــاع ال ُعشْ ــر›؟ كيــف يمكنــك أن تُســاعد شـ ً
مثــل ذلــك الوضــع؟ وبجانــب الكلمــات ،مــا الــذي يمكــن عملــه للمســاعدة؟
 .3كان الســؤال األخيــر فــي درس يــوم األربعــاء يقــول :مــاذا تســتطيع فعلــه لكــي
تحتفــظ فــي قلبــك وعقلــك بالوعــي الدائــم أنَّ ال ُعشْ ــر الــذي تُرجِ عــه هــو مقــدَّ س
فعـ ًـا؟ مــاذا كانــت بعــض إجاباتــك؟ كيــف تؤثِّــر حقيقــة قدسـ َّية ال ُعشْ ــر فــي التزامــك
بإرجاعــه؟
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