الدرس الثامن

 ٢٣-١٧شباط (فبراير)

تأثير إرجاع ال ُعشْ ر هلل

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :مرقــس ١٥ :١٦؛ ١بطــرس ٩ ،٨ :٣؛ ١كورنثــوس ١٤ :٩؛ روميــة
.٢٤-١٩ :٣

آيــة الحفــظ« :ألســ ُتم تَ ْعلَمــون أنَّ الذيــن َي ْع َملُــون فــي األشــياء ال ُمقدَّ ســةِ ،مــن
الهيــكل يأكلــون .الذيــن يُالزمــون المذبــح يُشــاركون المذبــح؟ هكــذا أيضً ــا أ َمـ َر الــرب:
أنَّ الذيــن ُي َنــا ُدون باإلنجيــلِ ،مــن اإلنجيــل يعيشــون» (١كورنثــوس .)١٤ ،١٣ :٩
كما رأينا في درس األسبوع الماضي ،فإ َّن إرجاع ال ُعشْ ر هلل هو تعبير هام عن اإليمان .إنَّه أحد
الطُ ُرق إلظهار أو اختبار حقيقة إعالن إيماننا« .ج ِّربوا أنف َُسكُم ،هل أنتم في اإليمان؟ امتَ ِح ُنوا أنف َُسكُم.
أم لستم تعرفون أنف َُسكُم أ َّن يسوع المسيح هو فيكم ،إ ْن لم تكونوا مرفوضين» (٢كورنثوس .)٥ :١٣
كانــت أ َّول إشــارة إلــى ال ُعشْ ــر هــي تقديــم إبراهيــم ال ُعشْ ــر إلــى َملْ ِكــي َصــا ِدق (تكويــن
٢٠-١٨ :١٤؛ عبرانييــن  .)٤ :٧أخــذ بنــو الوي أيضً ــا ال ُعشْ ــر نظيــر خدماتهــم فــي الهيــكل (٢
أخبــار األيــام  .)١٠-٤ :31واليــوم ،ال ُعشْ ــر ُم َخ َّصــص لِ َدعــم اإلنجيــل .وهــو بمفهومــه الصحيــح
مقياســا روح ًيــا لعالقتنــا مــع هللا.
يُعتَ َبــر ِمعيــا ًرا أو
ً
إن نظــام إرجــاع ال ُعشْ ــر هــو خطــة وضعهــا هللا .لذلــك ،نحــن بحاجــة إلــى إرجــاع ال ُعشْ ـ ِر
ومعرفــة كيــف يتــم اســتخدامه فــي الكنيســة للقيــام بعمــل هللا .لقــد وضــع هللا هــذه الخطــة
ليســاعدنا علــى أن ننمــو فــي حياتنــا الروحيــة .فــي الواقــع ،إن إرجــاع ال ُعشْ ــر يُظهــر مــدى
قربنــا هلل فــي قلوبنــا .إ ّن نظــام إرجــاع ال ُعشْ ــر هــو خطَّــة هللا لِل ِكـرازة باإلنجيــل .لذلــك ،يجــب
أن يكــون إرجــاع ال ُعشْ ــر هــو أول عمــل يقــوم بــه الــوكالء.
فــي هــذا األســبوع ،ســوف ن ِ
ُواصــل نَظْ َرتنــا إزاء إرجــاع ال ُعشْ ــر :طريقــة توزيعــه ،ومــاذا
يعنــي لآلخريــن ،ومــدى تأثيــره علــى حياتنــا الروح َّيــة.
* نرجو ال َّتع ُّمق في موضوع هذا الدرس ،استعدا ًدا ل ِ ُمناقَشته يوم السبت القادم الموافق  ٢٤شباط (فبراير).
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األحد

 ١٨شباط (فبراير)

م ًعا نُم ِّول ال ِكرازة (البِشارة ،ال ُمرسلِ َّية)

قائــا« :اكــرزوا باإلنجيــل» (مرقــس  )١٥ :١٦و«تل ِمــذوا» و« َعلِّموهــم أن
يأمرنــا يســوع ً
أوصيْتُ ُكــم بــه» (متــى  .)٢٠ ،١٩ :٢٨وهكــذا يرغــب هللا فــي أن نُشــارك فــي
يحفظــوا جميــع مــا َ
أهــم عمــل علــى هــذه األرض :أن نأتــي بال َّنــاس إلــى المســيح .إ َّن تمويــل هــذه ال ُمرســلية ِمــن
المــوارد التــي وهبهــا هللا لنــا هــو مســؤولية الوكيــل المســيحيُ .مشــاركتنا فــي هــذا العمــل
تُع ِّمــق التزامنــا وتع ُّهدنــا فــي تقديــم المســيح لآلخريــن .علــى كل تلميــذ للمســيح ،وكل وكيــل
َسـ ِ
ـخي ،وكل عا ِمــل فــي حقــل ال ـ َّرب أن يُر ِج ـ َع ال ُعشْ ــر كامـ ًـا ألجــل هــذا العمــل ال ُمق ـ َّدس.
يجــب أ ْن نصلِّــي فــي طَلَــب الوحــدة ألن نكــون أمنــاء فــي تمويــل ال ِّرســالة ،مثلمــا تُق ـ ِّوي
المرســلية الناجحــة وحــدة إيماننــا.



مــا هــي الخطَّــة المال َّيــة التــي وا َفــق عليهــا هللا إلنجــاز هــذه ال ُمرســل َّية؟ مــاذا تعنــي
ِعبــارة «جميــع الْ ُعشُ ــورِ» (مالخــي )١٠ :٣؟ ومــاذا يعنــي تعبيــر «ليكــون فــي بيتــي
طعــام» (مالخــي )١٠ :٣؟

كان الن ــاس ،كم ــا رأين ــا ،يقدم ــون ال ُعش ـ َر ُمن ـ ُذ أي ــام إبراهي ــم ويعق ــوب (تكوي ــن ٢٠ :١٤؛
تكوي ــن  ،)٢٢ :٢٨وربم ــا قب ــل ذل ــك أيضً ــا .ال ُعشْ ـ ُر ه ــو ج ــزء ِم ــن نظ ــام يدع ــم كنيس ــة هللا.
إن نظ ــام إرج ــاع ال ُعشْ ــر ه ــو أعظ ــم مص ــدر لتموي ــل كنيس ــة هللا ،واألس ــلوب األكث ــر عدال ــة
لِ َح ْم ــل رس ــالة هللا.
فــي مجتمعاتنــا اليــوم ،يُقـ ِّدم غالبيــة المســيحيين القليــل نســب ًيا لتمويل رســالة هللا .فلو كان
كل مســيحي يُ ْر ِجــع ال ُعشْ ــر بأمانــة ،لكانــت النتيجــة ســتكون «فــوق مــا نتخ َّيــل ،و ُمد ِهشــة حقًا،
وفــوق إدراكنــا تقري ًبا» (،Christian Smith and Michael O. Emerson، Passing the Plate
صفحة .)٢٧
ـاس علــى اســتعداد ألن يم ِّولــوا خدمتــه ورســالته .إنهــا مســؤوليتنا
كان هلل فــي كل عصــر أنـ ٌ
جمي ًعــا أن نُــدرِك ونعمــل م ًعــا لتمويــل هــذه المهمــة العالميــة .ال يمكننــا احتمــال عــدم
التنظيــم واإلهمــال والفوضــى فــي مســألة تمويــل رســالة هللا .إ َّن التَّح ـ ِّدي الموضــوع أمامنــا
ـت
هــو أعظــم م َّمــا كان أمــام الشــعب والالوييــن الذيــن قالــوا لنحميــا« :ال نَتْ ـ ُرك (نُ ْه ِمــل) بيـ َ
إلهنــا» (نحميــا  .)٣٩ :١٠وهــذا التحــدي هــو أيض ـاً أكثــر رهبــة م َّمــا واجــه المؤمنيــن فــي
ســنوات القــرن التاســع عشــر .اليــوم ،يجــب علــى األعضــاء ورجــال ال ِّديــن أن يتو َّحــدوا روح ًّيــا
ويُو ِّحــدوا جهودهــم مال ًّيــا بطريقــة تســتطيع أن تلبــي األهــداف الشــاملة وت ُم ـ ِّول ال ِّرســالة.
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َفكِّــر فــي حجــم المرســلية التبشــيرية لألدفنتســت فــي العالــم (انظــر رؤيــا يوحنــا
 .)٧ ،٦ :١٤كيــف يُــدرك كل واحــد م َّنــا مســؤوليته بخصــوص ال ُمســاهمة فــي تمويــل
هــذا العمــل؟

االثنين

 19شباط (فبراير)

بركات هللا
كمــا رأينــا فــي مالخــي  ،١٠ :٣وعــد هللا ببركــة عظيمــة لألمنــاء فــي إرجــاع عشــورهم .مــع
ذلــك ،ال ينبغــي أن نعتقــد أن هــذه اآليــة تعنــي أننــا ســوف نتلقــى فقــط الكثيــر مــن البــركات
الماديــة نتيجــة إرجاعنــا للعشــور .إ َّن هــذه الفكــرة محــدودة للغايــة وهــي تظهــر أننــا أخفقنــا
فــي فهــم المعنــى الحقيقــي لوعــود هللا لنــا.
البركــة فــي مالخــي هــي بركــة روح َّيــة كمــا هــي بركــة زمنيــة .إ َّن معنــى بركــة هللا يظهــر
جل ًّيــا فــي الخــاص والســعادة وراحــة البــال والكيفيــة التــي يعمــل بهــا هللا دائ ًمــا مــا هــو
لخيرنــا .كذلــك ،عندمــا يُباركنــا الــرب ،نكــون ُملزميــن أن نشــارك بركاتــه مــع اآلخريــن الذيــن
هــم أقـ ُّـل حظًــا م َّنــا .فإننــا قــد تباركنــا لنكــون بركــة لآلخريــن .ومــن خاللنــا يســتطيع الــرب
بســط بركاتــه إلــى أماكــن أخــرى.



اقــرأ ١بطــرس  .٩ ،٨ :٣مــاذا يقــول لنــا بطــرس حــول العالقــة بيــن كوننــا ُمبا َركيــن ِمــن
هللا وبيــن أن نكــون بَ َركَــة لآلخريــن؟

تو َجــد بَ َركــة ُمزدوجــة تأتــي ِمــن إرجــاع ال ُعشْ ــر هلل .فنحــن نُبــا َرك ،ونكــون أيضً ــا بَ َركَــة
لآلخريــن .نســتطيع أن نُعطــي م َّمــا أعطانــا هللا .إ َّن بــركات هللا نحونــا تصــل إلينــا داخل ًيــا وتصــل
لآلخريــن خارج ًيــا« .أَ ْعطُــوا ت ُ ْعطَـ ْوا  ...ألَنَّـ ُه ِب َن ْفـ ِ
ـس الْ َك ْيــلِ الَّـ ِـذي ِبـ ِه ت َ ِكيلُــو َن يُـك َُال لَ ُكـ ْم» (لوقــا
.)٣٨ :٦


اقرأ أعمال الرسل  .٣٥ :٢٠كيف ينطبق هذا على إرجاع ال ُعشْ ر أيضً ا؟

أعظــم بَ َركــة يُعلِّمنــا إيَّاهــا إرجــاع ال ُعشْ ــر هــي الثِّقــة بــاهلل (إرميــا « .)٧ :١٧تأســس النظــام
الخــاص بإرجــاع ال ُعشْ ــر علــى مبــدأ ثابــت ثبــات شــريعة هللا .كان نظــام إرجــاع ال ُعشْ ــر هــذا
بَ َركَــة لليهــود ،وإال لمــا كان هللا أعطــاه لهــم .وهكــذا ســيكون بَ َركَــة لــكل الذيــن يمارســونه إلــى
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نهايــة الزمــان .لــم ينشــئ أبونــا الســماوي خطَّــة «منهج َّيــة العطــاء» إلثـراء ذاتــه ،بــل ليكــون
التصـ ّدق واإلحســان هــذا هــو تما ًمــا مــا يحتــاج
بركــة عظيمــة لإلنســان .لقــد رأى هللا أ َّن نظــام َ
إليــه اإلنســان» (روح النبــوة ،شــهادات للكنيســة ،صفحــة .)٤٠٥ ،٤٠٤

فكِّــر فــي أوقــات بــا َركَكَ هللا فيهــا عــن طريــق ِخدْ َمــة ُقدمــت لــك مــن قبــل شــخص
آخــر .كيــف يمكنــك أن تذهــب وتقــوم بخدمــة اآلخريــن بطريقــة مماثلــة؟

الثالثاء

 ٢٠شباط (فبراير)

الغرض ِمن إرجاع ال ُعشْ ر

دارســا .والفا ِعــل ُم ْس ـتَ ِح ٌق أ ْج َرت َ ـ ُه»
يكتــب بولــس إلــى تيموثــاوس قائِـ ًـا« :ال تَ ُك ـ َّم ثــو ًرا ً
(١تيموثــاوس  .)١٨ :٥يقتبــس بولــس مــا قالــه موســى فــي تثنيــة  ٤ :٢٥حــول كَـ ِّم الثَّـ ْور فــي
ِد َر ِاسـ ِه ،ومــا قالــه يســوع فــي لوقــا  ٧ :١٠بخصــوص الفا ِعــل ُم ْسـتَحق أجــره .يبــدو أ َّن التعبيــر
عــن الثَّـ ْور كان َمثَـ ًـا شــائِ ًعا ،ويُعطــي المعنــى أنــه ِمــن العــدل أن يــأكل الثَّـ ْور ِمــن الحنطــة
أثنــاء َع َملِـ ِه .والمثــل الثانــي يُعطــي ذات المعنــى أ َّن العامــل ال ُمخلِــص الــذي يكــرز باإلنجيــل
يســتحق أجــره.
يخلــق هللا األشــياء ويُديرهــا حســب أنظمــة ،فهــو الــذي أبــدع النظــام الشمســي ،والنظــام
البيئــي ،والجهــاز الهضمــي ،والجهــاز العصبــي ،وغيــر ذلــك كثيــر .اســتعمل الالويــون نظــام
الْ ُعشْ ــر ِ
(س ـفْر العــدد  )٢٦ :١٨للعنايــة بالهيــكل وإلعالــة أنفســهم .و َمــن يُشَ ــابِهون ذلــك فــي
الزمــن ال ُمعاصــر هــم أولئــك الذيــن يُك ِّر ُســون أنفســهم للِ ِك ـرازة باإلنجيــل .إ َّن نظــام العشــور
ـول بــه علــى مــدى
الــذي وضعــه هللا ،هــو الســبيل الــذي اختــاره لِ َد ْعــم الخدمــة ،وقــد كان معمـ ً
تاريــخ الخــاص .إذًا ،فدعــم هــؤالء العامليــن فــي حقــل ال ـ َّرب ،بواســطة العشــور ،هــو أمــر
راســخ وأساســي.

مــا الــذي يعنيــه بولــس ومــا هــو المعنــى األخالقــي لعبــارة «أ َم ـ َر ال ـ َّر ُّب :أنَّ الذيــن
ُينــادون باإلنجيــلِ ،مــن اإلنجيــل يعيشــون» (١كورنثــوس )١٤ :٩؟ مــاذا تُعلِّمنــا اآليــات
الــواردة فــي ٢كورنثــوس  ١٠-٧ :١١عــن الحاجــة لِدَ عــم أولئــك الذيــن ينشــرون بشــارة
اإلنجيــل؟



«س ـلَبْ ُت كنائِــس أخــرىِ ،
آخ ـذًا أج ـ َرة ألجــل ِخ ْد َم ِت ُكــم» (٢كورنثــوس
عندمــا قــال بولــسَ :
 ،)٨ :١١كان يتكلَّــم سـ ِ
ـاخ ًرا بأنَّــه أخــذ أجــر ًة ِمــن كنيســة فقيــرة فــي مقدونيــة بينمــا كان يخــدم
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فــي كنيســة غنيــة فــي كورنثــوس .والنقطــة التــي أراد بولــس لكنيســة كورنثــوس االنتبــاه إليهــا
هــي أ َّن الذيــن يكــرزون باإلنجيــل يســتحقُّون أجرتهــم.
يُ ْسـتَ ْخ َدم ال ُعشْ ــر لِ َغـ َر ٍض ُمحـ َّدد ،ويجــب أن يظـ َّـل كذلــك« .يُفـ َرز ال ُعشْ ــر الســتعما ٍل خــاص.
ــم الذيــن يحملــون رســالة هللا
ال يجــب اعتبــاره رصيــ َد الفُقــراء .إنــه ُمكــ َّرس
خصيصــا لِ َد ْع ِ
ً
إلــى العالــم؛ وال يجــب تحويلــه عــن هــذا الغــرض» (روح النبــوة ،إرشــادات حــول الوكالــة
المســيحية ،صفحــة .)١٠٣

اقرأ الويين  .٣٠ :٢٧بأيَّة طرق ينطبق علينا هذا المبدأ الوارد ُهنا؟

األربعاء

 ٢١شباط (فبراير)

الخَزنة

هللا لــه خزائِــن للريــح (إرميــا  ،)١٣ :١٠وخزائــن للميــاه (مزمــور  ،)٧ :٣٣وخزائــن للثلــج
والبَــ َرد (أيــوب  ،)٢٢ :٣٨وهــو يتحكَّــم فيهــا جمي ًعــا .لكــن أكثــر الخزائِــن قيمــة لــدى هللا
كل ُعشْ ـ ٍر فــي إس ـرائيل ميراثًــا
هــي خزائــن ال ُعشــور« .وأ َّمــا بنــو الوي ،فإنــي قــد أعطيتُهــم َّ
ِعـ َو َض خد َم ِتهــم التــي يخدمونهــاِ ،خ ْد َمــة خيمــة االجتمــاع» ِ
(سـفْر العــدد  .)٢١ :١٨هــذه اآليــة
تتض َّمــن أ َّول ِذكْـ ٍر لِ َمــكان ِح ْفــظ ال ُعشــور ،ويُطلــق عليهــا اليــوم اســم «مبــدأ الخزنــة» .أ َمـ َر هللا
اإلس ـرائيليين أن يأتــوا بال ُعشــور إلــى المــكان الــذي اختــاره هــو (تثنيــة  .)٦ ،٥ :١٢فــي عهــد
ســليمان ،كانــت ال ُعشــور تُــر ُّد إلــى هيــكل أورشــليم .عــرف اإلس ـرائيليون بــكل بســاطة مــاذا
وأيــن كانــت الخزنــة عندمــا قــال لهــم النبــي مالخــي« :هاتــوا جميــع الْ ُعشُ ــو ِر إلــى الْ َخ ْزنَـ ِة»
(مالخــي  .)١٠ :٣الْ َخ ْزنَـ ُة كانــت تـ ُّ
ـدل علــى الموقــع حيــث تُقــام الخدمــات الدينيــة والمــكان
الــذي منــه يحصــل الالويــون علــى مصــدر معيشــتهم.

أ َّيــة أســماء أخــرى َو َر َد ْت فــي الكتــاب ال ُم َقــدَّ س للتعريــف عــن الْ َخ ْزنَـ ِة؟  ١أخبــار األيــام
٢٠ :٢٦؛ ٢أخبــار ١٣-١١ :٣١؛ نحميــا .٣٨ :١٠



نــص عليــه
إ َّن تقديــم العشــور المق َّدســة إلــى الْ َخ ْزنَــ ِة هــو المثــال أو النمــوذج الــذي َّ
اإلنجيــل .كان هلل ،فــي كل ُحقبــة ،خزنــة مركزيــة إلدارة الْ ُعشُ ــور .وكنيســة األدفنتســت الســبتيين
حــول العالــم تقبــل مبــدأ الْ َخ ْزنَـ ِة وتُمارســه .تحــثُّ الكنيســة أعضاءهــا علــى تقديــم عشــورهم
إلــى مركــز اإلرســالية ِمــن خــال الكنيســة المحليَّــة التــي يحتفظــون فيهــا بعضويتهــم .و ِمــن
هــذه الخزينــة يتقاضــى ال ُخ ـ َّدام رواتبهــم.
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«إذ يمتــد عمــل هللا ويتَّ ِســع ،ســتزداد الدعــوات للمســاعدة أكثــر فأكثــر .ولتلبيــة تلــك
الدعــوات ،علــى المســيحيين أن يتن َّبهــوا إلــى أمــر الــرب’ ،هاتــوا جميــع الْ ُعشُ ــور إلــى الْ َخ ْزنَـ ِة
ليكــون فــي بيتــي طعــام’ (مالخــي  .)١٠ :٣لــو أ َّن المســيحيين ال ُمخلِصين يُق ِّدمون هلل عشــورهم
بأمانــة ،ســتمتلئ الْ َخ ْزنَــة .عندهــا ،لــن تكــون هنــاك حاجــة إلقامــة المعــارض أو المســابقات أو
حفــات مــرح لجمــع التَّب ُّرعــات لدعــم عمــل اإلنجيــل» (روح النبــوة ،أعمــال الرســل ،صفحــة
.)٣٣٨

فكِّــر فــي مــاذا يُم ِكــن أن يحــدث لــو أنَّ النــاس أرســلوا عشــورهم إلــى أي مــكان
يريدونــه! لــو َحــدَ َث ذلــك ،مــاذا يُ ْم ِكــن أن يَ ْحــدُ ث لِ َع َمــلِ هللا؟ وبالتالــي ،مــا أهم َّيــة
خصــص لــه؟
إرســال العشــور إلــى المــكان ال ُم َّ

الخميس

 ٢٢شباط (فبراير)

العشور والخالص باإليمان
اقــرأ روميــة  .٢٤-١٩ :٣مــا هــو الحــق األساســيَ ،و ِم ْح ـ َور إيماننــا الــذي نتعلَّمــه ِمــن
هــذه اآليــات؟ لمــاذا يجــب علينــا دائِ ًمــا أن نَ ْح َفــظ هــذا التعليــم كأســاس إليماننــا؟




إ َّن جوهــر رســالة اإلنجيــل هــو أ َّن جميعنــا ال نســتحق الخــاص (روميــة  .)٢٣ :٣فلــو كُ َّنــا
نســتحقُّه ،لــكان ذلــك نتيجــة َج َدا َرتَنــا وأعمالنــا ،وهــذا ُمنا ِقــض لتعاليــم اإلنجيــل.


اقرأ رومية  .٥-١ :٤ماذا تُعلِّمنا هذه اآليات عن ال ِّنعمة ِخالفًا لالستحقاق باألعمال؟
وهكــذا ،فالخــاص هــو عطيَّــة (أفســس ُ )٩ ،٨ :٢م ِن َحــت لِ َعـ َدم ال ُم ْسـتَحقِّين .الخــاص يأتــي
ُحســب لنــا .وبالنســبة للعشــور،
نتيجــة اســتحقاق التضحيــة الكاملــة للمســيح نفســه والتــي ت َ
فــا اســتحقاق لنــا ِمــن هللا بإرجــاع الْ ُعشُ ــور لــه .بعــد كل ذلــك ،فــإذا كان الْ ُعشْ ــر ملـكًا هلل أصـ ًـا،
فــأي اســتحقاقٍ يُ ْم ِكــن أن يأتــي عندمــا نُرجِعــه لــه؟
إرجــاع ال ُعشْ ــر ليــس عمـ ًـا نقــوم بــه لِ ُيخلِّصنــا ،فهــو ليــس أكثــر مــن أي عمــل صالــح ُخلقنــا
هللا لنفعلــه ونســلك فيــه كمســيحيين« .ألننــا نحــن َع َملُ ـ ُه ،مخلوقيــن فــي المســيح يســوع
ألعمــا ٍل صالحــة ،قــد َسـبَ َق هللا فأع َّدهــا لكــي ن َْسـلُك فيهــا» (أفســس .)١٠ :٢

62

مــع ذلــك ،فــإ َّن إرجــاع الْ ُعشْ ــر يُظ ِهــر مو ِق ًفــا إ َّمــا ِ
متواض ًعــا و ُمطي ًعــا أو ُمتَ َع ِّنتًــا و ُمتح ِّديًــا لِ َمــا
ـب م َّنــا هللا أن نفعلــه .إذا كُ َّنــا نُحــب هللا ،ســوف نُطيعــه .وإرجــاع ال ُعشْ ــر هــو تعبيــر ظاهري
طَلَـ َ
عــن إدراكنــا بأننــا بالفعــل ُمج ـ َّرد وكالء هنــا ،وبأننــا ن َِديــن هلل بــكل شــيء .فكمــا أ َّن الســبت
هــو تــذكار عــن هللا الخالــق والفــادي ،فــإ َّن إرجــاع الْ ُعشْ ــر يُم ِكــن أن يــؤ ِّدي نفــس الغــرض:
فهــو يُذكِّرنــا بأننــا لســنا ألنفســنا ،وبــأ َّن حياتنــا وخالصنــا همــا عطايــا ِمــن هللا .ونتيجــة لذلــك،
يمكننــا أن نُــدرك تلــك الحقيقــة ونعيــش حيــاة اإليمــانُ ،معترفيــن بــأ َّن إرجاعنــا للْ ُعشْ ــر هــو
تعبيــر حقيقــي وملمــوس إليماننــا هــذا.

ماذا تقول لنا اآليات الواردة في لوقا  ٤-١ :٢١حول معنى أن نحيا باإليمان؟

الجمعة

 ٢٣شباط (فبراير)

السهل ج ًّدا أن ننسى بأ َّن ك َُّل نَسمة ،وك َُّل دقَّة قلب ،وكل لحظة
لمزيد من الدرسِ :من َّ
ِمن وجودنا تأتي فقط ِمن ال َّرب .في سفر أعمال الرسل ،األصحاح السابع عشر ،يُ ِ
خاطب بولس
شعب أثينا عن هللا الحقيقي ،الذي هو ليس الخالِق فحسب («اإلله الذي خلق العالم وكل ما
فيه» (أعمال ال ُّرسل  ،)٢٤ :١٧ولكنه أيضً ا ال ُمعين« :ألننا ب ِه نحيا ونتح َّرك ونُ ْو َجد» (أعمال ال ُّر ُسل
 .)٢٨ :١٧لم يعرف األثي ُّنيون عن اإلله الحقيقي ،أما نحن كمسيحيين فنعرف ،وهذه المعرفة
يجب أن تكون مركزية في أسلوب حياتنا .إن مطاليب الرب العادلة م ّنا كثيرة ،وكنتيجة ،علينا أن
نحيا بموجب هذه المطاليب:
«وهكــذا الحــال مــع مطاليــب هللا ِم ّنــا .فهــو يضــع كنــوزه فــي أيــدي البشــر ،ولكنــه يطلــب
أ َّن ُعشــ ًرا ِمــن هــذه الكنــوز يُوضَ ــع جان ًبــا بأمانــ ٍة ِمــن أجــل عملــه .يطلــب هللا أن يوضــع
هــذا الجــزء فــي خزينتــه .يجــب إرجــاع ال ُعشْ ــر لــه كملك َّيتــه الخاصــة؛ فهــو ُمق ـ َّدس ويجــب
اســتعماله فــي أعمــا ٍل ُمق َّدســة ،لِ َدعــم الذيــن يحملــون رســالة الخــاص إلــى جميــع أنحــاء
العالــم .إنَّــه يحتفــظ بهــذا الجــزء ،لتبقــى الوســائل الماليــة متدفِّقــة دائ ًمــا إلــى خزينــة هللا،
وحتــى يصــل نــور الحــق إلــى القريبيــن والبعيديــن .وبطاعتنــا األمينــة لهــذا المطلــب ،نَ ْعتَـرِف
بــأ َّن كل األشــياء هــي ملــك للــرب» (روح النبــوة ،شــهادات للكنيســة ،المجلــد الســادس ،صفحــة
.)٣٨٦
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أسئلة للنقاش
ـت يمضــي ســري ًعا نحــو األبديــة .دعونــا ال نُمســك يدنــا عــن هللا فيمــا هــو
« .1الوقـ ُ

ُملــك لــه .دعونــا ال نمتنــع عــن تقديــم كل مــا لدينــا لــه ،رغــم أنهــا ال تُقــدَّ م دون
اســتحقاق ،وال يُمكــن التشـ ّبث بهــا دون خـراب .يطلــب هللا قل ًبــا كا ِمـ ًـا؛ ِ
فأعطــه لــه؛
إنــه ملــك لــه بالخليقــة وبالفــداء .إنــه يطلــب عقلــك؛ أَعطــه لــه؛ فهــو ملكــه .وهــو
يطلــب أموالــك؛ أعطهــا لــه؛ فهــي ملكــه» (روح النبــوة ،أعمــال الرســل صفحــة .)٥٦٦
مــاذا تقصــد إلــن هوايــت بقولهــا« :ال تمســك يــدك عــن هللا فيمــا هــو ملــك لــه...
رغــم أنهــا ال تُقــدم دون اســتحقاق ،وال يُمكــن التشــبث بهــا دون خـراب».؟ مــا هــو
الشــيء الــذي نســلبه ِمــن أنفســنا عندمــا ال نُ ْرجِ ــع ال ُعشْ ــر هلل؟
 .2تأ َّمـل أكثـر فـي فكـرة تصـ ُّرف كل أعضـاء الكنيسـة فـي عشـورهم كيفمـا يريدون؛
مسـعى يعتبرونـه يسـتحق عشـورهم ،خالفًـا لمبـدأ
بمعنـى أنَّهـم ،يرسـلونه ألي
ً
«الخزنـة» .لمـاذا تُ ْع َت َبـر هـذه ال ِفكرة سـ ِّيئة للغاية؟ مـاذا يُمكن أن يحدث لكنيسـتنا؟
لمـاذا ُيم ِكـن لمثـل هـذه األعمـال أن تتسـبب فـي انشـقاقات حـا َّدة بيننـا؟
ـدَح يســوع األرملــة عندمــا قدَّ َمــت مالهــا للهيــكل رغــم
 .3فــي لوقــا األصحــاح َ ،٢١مـ َ
ِعلْ ِمـ ِه بــكل الفســاد الجــاري ُهنــاك .مــاذا يقــول ذلــك للذيــن يشــعرون أنَّ بإمكانهــم
أن يُ َح ِّولــوا عشــورهم لنــواحٍ أخــرى بســبب بعــض الشــكوك حــول طريقــة اســتعمال
العشور؟
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